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EL

GENIO
DEL

PUEBLO

ESPANOL

MANUEL
GARCIA
MIRANDA

EMBAJADOR

DE LA

REPUBLICA ESPAI(IOLA
EN EL BRASIL

No es enÍre e'r rumor heroico de, gomonc ero, ni en e, garopqr der c,--bollo del cid' ni e, /o-."puma;;l;ãã tuiunÍorgue rorupe conrrq eI bojer deLepanto, ni en e/ brillo de i"; ;;Í";;;res coronqdos de reflejos de mil cru-:- d-" espados y de Íorres de homenc-ie,..ni en er rugufuà 
"ãlitorio de/ Esco-rtot, contempJondo e/ crepúscuro desdá f ii íàrin';: l* ilrr"",,, ni en JEshoros de grand.ezo en gue el p_oder, levontqndo fiorccs y olumbtando ho^gruercs, se hace temer, ni en áI capità" ãã iiJiaã"'nll írr). qr son de re-do.bles y de Íovore., ai -"r.tr;";:;; reside e_t geÃio de Espono.Es en /o humildcd y en ro ;;;ru;, -."los aoíos ã" 

"aàrr"io,. 
en Ia pretesto, en /a noche seÍeno y en la ádo o S"li"""ã" irü;il: quien lo inqui_sición condenq.' en ro Íteàhq a" orà""ãà ; Íier en I" L;;;;á; y en Jos ftorosde inÍortunio del oron D_uque de Osunq 

"1 "u prisión de Scn Mqrcos; efl esos"clcÍsicos" que de-sde "l ,r*tiiiá ãã pã""rr"l trqen con Don Juon Monuer elcuenÍo y el apólogo de orienÍe,' es en lo" grorra"" 
-*oii*'i.n 

os ]rumqnos,en gue se decide Ia historio de, mundo y en que /q deciden nuesÍros àom-bres de/ puebro, que Íormqn 1; ;Í*;-"iuo yzt "t*; h";h; corne de/ por:-soje hondo y severo,' en Jos ""adr""" q ue ilevqnsus cop.rcs popu/ores hosÍacartageno de Índios, en ,ros i;r;;;;;;"'i p"churo" de iuerir y de segovio,rostqdos como tierra de qtfarero; .i li iriZo ,u*ororáí-;;L Íenocidad de/:drrero gollego que o/ son deJ chirrid.o.I;br;;l;';"ã"',"rJ',aâ rq melqncoriq;.n la audqcio de /os pesccdor"" 
"oÀíríoicos, en /*r;;;;;; hberor ,,rago_



nescr, reÍlejondo en su hídclguio populu los mcres de ltolia y de Grecia, en
Ios viejecitos guê en los qtrios de lcs Íglesios guordon con el Túbunal de lcs
ogucs Ia Íertilidqd de Io "huertd", en los payeses que cuidan desde tiernpos
de Grecis los oJivos Ícrrcconenses, en esos paisanos de Don Quijote gue en
tierrqs manchegas conocen lc postora Morcelq. y tienen siernpre unr:. Dulci-
neq en el espfuitu. PuebIo dolorido, reofidcdes humildes, entro,na de ic histo-
ric donde broto el genio, como dguct de Íuente proÍundo, en surtidor prodigio'
so, pqrq hacer, so.bre Ia Íoz del mundo, Ílorecer porc Íodos un ansicr jdeql,
uno. quimera, y hablar aI imposÍbJe de unq Américo, ignorado o de unq Ji'
bertcd perdida.

Ewopa en eI sigio VllI, se encuentro susPensq de un interrogante; el
retorno a la lotinidad y a) cristiqnismo o el aurrr nuevc del Oriente griego
Í,roido, entre Ios peregrinos musulmones y los obasidos de Baqdad.

Y el pueble de Espano decide gue seq cristionq y gótico, y suÍte y pe-
Iec y se qÍonq y botalla ocho siglo+ pqÍa ser Io trincherq de lo civilizoción
medioevql, y es eI pueb/o de las villqs Írancas, de Jos Íueros municipoles,
de Jos Írontercs. Y cuando otra vez el mundo se encuentrc con el hurnanis-
mo y con eJ renocimiento, obrq, de esponoles onticipodc en los cosrnógroÍos
cqÍqJones y mollorquines y en los portuJcrios vqiencjqnos, en Jas rnedersos
de Córdobo y Toledo, en los imogineros y lotinistos, eI pueblo esponol cvon-
zq porcr redlizqr 1o obra universol del rnundo moderno y 1o ambición de Eu'
ropo y otrq vez lc espontaneidod de su pueblo lo encqrnq.

El nuevo intefiogo.nte nos dÍce, si Américo ho,bio de ser Europea o
AsíaÍics o Norrnqnda o Scjona y si eI Íruto mqs maduro de Io lotinidcd me-
diter:á.neq. habio de encontrcr sazón y es el pcisono de Espano quien o la
vez pcr:e y Íecundo, el contjnente virgen y son los pcsÍores de Extremqdura

- Extremqdurq, Írontero. villo., Írancq, tierrq de Íueros y de vanguqrdiqs he-
roicqs - y son los marinetos de Icr bo:rq del Guodiqnq y son los rnenestrc-
Ies y Jos qrtesqnos los gue encuentrsm un mundo y rcgala,n ci poder reol qu'
sente, todo un conÍinenÍe, pcrc occbor con el olvido, en la ingrotitud real y
en lqs córceJes de Vollodolid.

Y cuqndo el mundo no sqbe sÍ vo c ser cqióiico o proÍestcnte, si los
ogujos de Ia cctedrol de Burgos o de Chortres o de Colonio van q sustenÍcr
Iã cruz romcrnc., es el genio de Espono, EL PUEBLO DE ESPÃNÃ, el que dá
qI cristianisrno su catoficidqd, su uniyersqlidod omericq.nq, y cucndo noce
eI drqrna, resucitqndo Io trdgedia ontiguo, es el pueblo quien lo sacq de ,lo
cqrretq de Moficina de Guodc/ojorq o de los cÍrÍos de Ic igJesia, paro darle
uniyersaíidqd y es eI rnisrno eJ coro inmenso de Jo trcAedia antigua sobre eJ

mqpq del mundo.
, Y cuqndo es preciso cerÍqr lq revolución Íroncesq y olcolbar con Id

tirqniq. napoleónico,-otÍq vez eJ pueblo de Espono opone sus lombres, ru'
dos, sobriós y heroicos en Bailén, y quondo Américo quiere ser Iibre y pen-
de toda Io inãependencia del continente de un intertogonte, el .pueblo, en Jqs

Cortes de Codii, en Jqs logios, en Jos Co.bezqs de Sqn luan Íoria veinte re-
públiccs y dá at mundo qmericqno su Íisionomio poro el Íuturo,

Este pueblo, conftoúqdo, irritodo, lleno de cÍrebqtos de g_lotia en Jqs

horqs incieitcs conguistó, conquisÍqndo esta vez para eI mundo Ír§rro, su
Í.ormq. deÍinitivc y original. EI soi empieza q q.lumbrqr en Modrid, en 

''Guadq-

lojora, sol de Espcna lifue y liberol encendido por ,um pueblo, que no tie'
ne occso y que siempre es Pqrq Io humqnidqd un Íq,ro, unq llamq y una
ensencnzg.

ESPECIAL PA,RA "ESFERA''
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Vendo.os, de longe ou de perto,
o olhqt nunso ssbe do ceÍto
sejom êJes povoodo ou lloroção.
Mocqmbos,
moecrnbos,
coroJos de poJfto
molomóos
de coscrs,
corcndo nos cÍ:orcos,
tloúndo na chãa.

Moradas escuros
de gente morencÍ,
pequends e Írógeis
arorodos de sonào.,.
Pilàerios dc vida
com o ongústic dos áoraens,.
raoccrabos suqerem
búncqt de moror.

.i{,-cocorodos nos rndr:gues,
§o corno sdPos enoÍmês,
cac-hera o vécuo cÍos noiÍes
mra melodios do]enfes
Ce yozes de miseráveis,.
.corém. noguelcs nrotcdcs
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vjvern côrúes disÍorçcdcs
e scrern delos á luz
os reis e gs rqinhgs
dos morccotús.

O céu bol'xo enternecido
sóbre ogue,le desconÍorlo..
santos e sqntqs se encostom
ógue,les coÍpos sern trcÍo
que nos mocqmóos se obrigom;
e estrêJas
e sóes
e Jucres
enÍoÍRorn Íc.lsos tesouros
em joios de ÍanÍasj.r
na lama dos seus humbrqis

Desses ninhos rnorcrdores
que ágeÍs srÍisÍas do posso,
guantos poêÍos esponücneos
e mcgniÍicos canÍores,

.- pois e Íilhos de xangôs!...
,{os moJcmóos
dos moccrnbos,
a crlma sênúê, com surpÍeza,
que a alegria do Bect'Íe
morc ncquelo tristezo.

M C o
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A minha vida é um romance
Abelordo Romero

Â Mínhc vidcr é um romqnce - Vinhcr
sempre estq Írqse quondo ele se cxchqvq
em Íqmíiio. Erc. um jovem, mqs desss juven-
tude que qos vinte e dois cnos opresento
Çorcovo, oculos neEros e umo tristezcr de
roseirq mqniho. Erq bem moço aindo, mqs
corao tinhq possc'do alguns onos no clous-
tro lendo q vidq dos sqntos, aprendendo o
rituql, tinhq os oüros cqvqdos, uns olhos
inexpressivos que pqssqrqm olguns qnos
sem ver o horizonte sem fim nem o cqmpo
florido. Quondo ele chegou trouxe o pcsto
de couro e umq copcx de gabordine já
velho e horrivelmente bem dobrqdq deboi-
xo do broço. Como estqvq, cqnscdo sentou-
se, quosi sem cerimoniq. Fcrlqndo, <rgiton-
do os broços, ercr ver um ministro de Deus.
Qucndo io explicar algumo coiso punho um
dedo ó qlturq do nqriz e bqixqva um pouco
cr voz. Notqvq-se loqo que ero muito inÍe-
liz e que qpescr de ser muito inÍeliz qindq
tinha c corqgem de conÍessqr que q suq
vidcr erq um romcrnce. Mqs, em que é que
se pensq quondo se Íqla em romqrlce? Num
aconchego de ninho, porc nõo dizer outrq
coisq, Ílores, trinqdos e beijos. Que romqn-
ce erc o dele entôo? Mqs o moço teimcva
em dizer que cr suq vida era todq um romqn-
ce. Seus oihos erqm escuros e Íundos como
duqs cisternqs. Ã.s mõos erqm mcgrcs e q
bocq desbotqdq, Írqnzidq como qs rosqs co-
lhidcs de vesperc. Que romqnce erq o dele
entõo? Ãos dez qnos, nct escolq sentiu von-
tcde de se,r soldodo. O poi, que tinhc ido
q Cqnudos, poz cr múo nq cabeçc, qrrqn-
cqndo os cqbelos, e olgum tempo depois
instqlcrvq o menino no seminmio. Sete qnos
depois o menino estqvq esquecido dq es-
colcr, dq Ícrmíliq e dc propria voccçôo. Os
meninos odorqm q brutoiÍdode, a nôo ser
quondo sõo geniais ou entôo muito doenti-
nhos. Mqs isso agoro nõo importcr. O semi-
nqristq já estovc esquecido, completamen-
te esquecido. Serviq qo Senhor. Ãté cí não

. se vê umcr logrima, não se escutcr um sus-
piro, nõo se ouve um beijo, nõo se sente o
mqis leve perÍume dêsse gronde pecodo de
que é Íeito o rornqnce, pelo menos o antigo
romctnce - o qmor. O ropaz cgucrdcva,
contrito, o dic dc ordenaçõo. Fcltovcr tõo
pouco pcrc ele ser podre que aos domin-

Especial pora ESFEEÃ

gos, no Igrejc, Íalcvq e os ÍieÍs o qdorcrvcm.
Um dicr, porém, Íoi chqmodo á presenço do
bispo. O bispo usou de uma lingucgem ele-
vodc pora dizer que não podic receber or-
dens porque ero Íilho naturql . O bispo so-
bio que o igreio está cheiq de Íilhos bqstcr-
dos. ToCos os filhos s&o naturqis. E se q

igrejo tiver de expulscr olguns dos seus {i-

thos, nqturqlmente preÍerirá os do comér-
cio e cio indusiriq, que sõo Íilhos de Mqm-
mon, nunco porém os nqturqis. Mos quol-
quer qrgumento qli seriq inutil, e o certo é
que o serninqristq têve que tirqr q bqtinq e
embqrcor pcrrq o Rio. Mcs o Rio, cctrnqvct-
lesco e esportivo, não pode olhqr com bons
olhos para um moço que chegc meio curvo,
de posto. oculos negros, e dedo mcgro á
qlturq do nqriz. No cqis, qo tomqr o bonde,
escutou o primeira indiretq: E'um viuvo. -E erq mesmo. Um viuvo, um viuvo do igr+
jo, um viuvo que nõo tinho chegodo q pcrs-
scr q iuq de mel nos broços da esposo. Por
isso, quondo ele dizia que q suq vidq ero
um romqnce, tinhcr lá suu rqzõo. .4, suq vi-
do erq um romqnce - o romqnce de um
moço que, sentindo q existencic como ele
sentic, não podio ser nodq, mqis nqdq. Com
oquelcs mcrneirqs, oqueles gestos compri-
dos, oqueles olhos velqdos, não podio ex-
pondir os desejos secretos do corcçô.o Ã
suq vidq qrc mesmo um romcrnce. Só que
iem que erq um romcnce de Perez Escrich...

ZARAIHU$RA

MORREU

Anti-Nietzlhe
HERALDO BARBUY
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Conto muito feliz
JOEL SILVEIRA
(ESPEC|AL PARA "ESFERA" )

Quondo tizemos o último arrumaçã.o
nos poucos e rusÍicos moveis do soJq, eu e
Marqarida Íomos parrr q estrcda, deserta
nq Íorde avançodo. De 1á Íicqmos olhondo
q cosÍnhcr gue crescic de denÍro dq verdurq.
Os oJhos de Margaildd hrilhavom como
ouncq: erqrn dois pedoços lurnínosos de
umo aleqria que nõo coube no coroçõo.
Meu conÍentqmento não erc rnenor. Até que
enÍim, um lor! Um lqr nosso, unicq.mente
nosso. Pequeno, modesÍo, um pouco onti-
go, de poredes velhds gue s cal Íqziq o
possivel poro rejuvenecer, perdido entre
gryores e cqrninhos esÍrejÍos, m<:s nosso.
Pqrq eu e elo, naquele momento, dentro dq,-
guela torde Íôo esperodo, nuncrr nenhum
cuÍro nos psreceu tão belo. Erq um ninho!

Durante um qrande Íempo nc'veqcrmos
cs olhos peJcs jonelinhos quodradcs, peío
telhodo vermelho, pela |umoço qre 

"übicCa chominé numq. titq coleonte de goze. As
irepndeiros se enroscqvom pelo rnlnuscuJo
porÍão dq, entradq, em mil e umq curvcrs
:omplicadas, rindo oqui e ali pelo purpurq.
Cos petolos a.berÍss. A loronjeirq, dé tronco
rugoso e grossr), estcvs imovel, imponenÍe
lomo umo' monto.nho,, Alguns possarinhos
oipilovom, pqrcos e úItimos píprJos no dic
rrorrenÍe,

_ Depois Íoi se Íozendô escuro. Marqa-
rida susoirou e voltou-se porq mim. Estqvc.-
nros obroçados e sozinhos. Nuncq esÍiye-
:::os Íõo unidos como no.quelo horq incer
1o: o resÍo do mundo ero olquma coÍso muj-
i-c longe e muito u"sguecido. Milhões de po-
lorrras rne subirom á gdrganta. Mas ião
irunde erq o silencio, que Íodos elqs nqsce_
rorn e morrerdm sem que eu ds pudesse Ii-
aertar. O_ mois gue consegui Íazei Íoi beijor
!,{argorido, susyemenÍe, nq; Íronte. Ela pare-
:eu ocordqr de um qronde sono. Estremeceu
e os oJhos cÍescerom pora mim, negros e
;roÍundos;

- Pqrece um sonho,

- Eu lhe prometi.

- Mas estdyd cusÍsndo Íanto. . Tqnta
.::fs, tonÍos froeossos, tonto e:;torço perdí-
ic. . . lVâo scrediÍqvs mqÍs.

Segurer'-o peJos ombros;

- Ã,creditq agoro?
My-gorilo tornou o voltq.r o rosto pcro

e cqsinhs. O soÍ hdvia descporecido i jó

nôo se vio o telhodo, conÍundido com qs
primeiros sombros noturnqs. Duas ou Írês
estrelot miudqs e nervosgs, começotrcrm ct
foiscqr no céu. Corno Marqdrida pàrecesse
ter qdormecido novqmente noquàlr;-. con-
templação Íeliz, insisti, bolançondo-a:

- Acredito. aqoro?
Elq'Iicou me olhcndo oindo algum tem-

po, sem dizer ncdc, os oJhos vaqando, per-
didos. Coiu depoÍs em meus biaços, num
choro liberto, interrompido pelc musics de
um riso clc'.ro:

- E' um sonhol...
a

Quosi que não dormr'rnos nd primeirc
noite. Um vento Íorte silvou nqs Íricirqs e os
gra/hos da laronjeirq Íizerom sornbrss gi-
gonÍes no vidro limpo da janela. Margarí
dq. nuncq Íoi tão polrodoro. Tanto te'mpo
acqbrunhqdq pelo impocienciq, pelas rrâs
especÍctivos, pelo onsÍedade crescente, pc_
reciq ter se lÍ.berÍcdo compleÍcmente. Fez
plonos, ergueu nõo sei guontos cqstelos,
folou d-os moveis que oindo ercm poucos,
do jardinzinho que ero preciso cuid.or, do
verã.o_que esÍoyq vindo, dos rosos que ercÍm
grondes e yermeJhos, dc frepod-efud que
qmeqçqvq tomq.r contq do Írente do eqsq.

- O melhoÍ mesmo é podá-Io. Os ro-
mos nqscerôo mqis yerdes e os f]ôres rnoÍs
bonitqs. Ou seria melhor mudá-lo de Iu-
gar!

Eu ouviq Íudo, silencioso, Íntercoland.o
rorqmente o conyersq inÍÍnda com umd q.Íir_
mqtiva ou aprovc.ção vogcs.

- Quanto oos moveis, é Íqcil. Você po-
derá Íq.zer mqÍs umq ou duqs cqdeirqs eomq mqdeirrr que sobrou. Ho oindo muÍÍqs Ío-
buqs no tundo, não é?

- Posso Íqzer umqs três.

- Duas somente. Mcis de quatro cc',-
deiros encheriqm q sala. 9 g,r" sá póde Ío-
zetr e um banquinho porci o jordim. pcrta
Evelinq...

E durq.nte horqs Íqlomos de Evelino,
que já esÍcyo Íicondo umq mocinhq, corn
seus Írês onos gorduchos e roscrdos. No co-
meço dogue.le ono novos cq.belos cÍescerqm
nq cqbecieho, e os cqchos loiros caíam pela
nucq, bqticrm ncs costqs. lá Íalavo: solu'a o
nome exqÍo de muita cojso e, pouco ct pou-
co, ie desapcrecendo do seu rostÍnho sle-
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qre o or de obcrtimento e Írdgilidcde que o
nossq vídq incertq. the déro. Cqntqvo umq.s
conçôes estrqnhqs, conversqvo dbsortd com
o bonécq - SoÍíc - céqa de um olho. Deitc-
vq-se com o bicho.no no topete gosto dc sc-
lo, inventqvq mil pirueÍcs, tozio mil per-
çruntos.

Eu Íorio um bdnquinho no jordim.

- Póde c'Iquem vir nos visitqr. Os vi-
zinhos virã.o, com certeza.

Marqorída surpreendeu-se;

- Mqs nós rão temos vizinhos!
Nôo noteÍ bern se q suq surpÍezq erd

de alegrio ou desopontqmento. Perguntei:

- Ísto /he entrisÍece?

- Me oleqra. Poro que vizinho? Che-
gou o momento de vivetmos sós, viverrnos
poro nós mesmos. E ndo esÍqmos tdo sozL
nhos corno você penso..,

Olhei-o, interroqalivo. Ela explicou;

- Iemos Evelino.
Diminuiu ct voz, gue se Íez um sussur-

ro:

- E teremos breye outra amiquinho...
Sorri:

- Amiquinh-t?!
I$argorido e,:Icçou-se nc meu pescoço

e me Íitou ruborizqdq:

- Or omíquinho, guem sabe?

a

Qucndo qbri os olhos, no outro dia,
Morgarida já estovo em pé. Do janela do
quorto, obertq pcl:cÍ o sol, vi-a no jordinzi-
nho q cuidar dos conÍer-ros gue umo qrqmq.
teímosq cobrid. Às rnôos pequenas se per-
diom por entre q lolhoqem, Iiqeiras, cuido.-
dosqs, orrqncando, os parosiÍcs e os galhos
sêcos. Evelinq, qo lado, olhavq com qten-
Çõo o tuabolho complicodo dq mãe, tentqn-
do oqorrar, de vez em quondo, um ou outro
qrovêto do chão. Moryaridc repreendio-o,
beijava-o nq testinhq descoberto..

- Tel:n espínho, qmorzinho. Nõo pé-
gue.

E como Evelino ÍÍzesse cqrq Íeiq, Mqr
qcrrído c:rrüncou umq do.lio giqante e en-
ftegou-o:

- Brinque com isÍo, mos nôo bóte na
bôca. Amarya!

Ercr um espetoculo tão lindo o das duqs
creaturinhqs nq mqnhã. novq. e cla.ra, que
eu só podío ter mesmo oquele penscmenÍo..
o de retrqtqr qmbos e moÍs os ÍIôres, rnes-
mo os ÍJôres sêcos e os golhos do chão. A
jonela do quorto, quadroda, erq umd mol-
durct perteitq., no meio dq qaol, como num
painel, mulher, criança e ÍIôres se qcorno-

davqm. Fiquei esÍirado ncr cqrnq o pensar

EsÍera

miJ coÍsos, misturqndo os pensamenlos corn
qs côres de umq. aquolela imaginaria. Pin
torio primeiro Matqarído. Nôo com dquele
vestido, nôo. O vestido seric Íodo qzul e um
véu, trr.lvez de um setim bem Íino, coírio
pelos ombros. Os ccbeJos em ducrs Írançcs,
bem reportidos no meio. Um pouco mqls ro.
sqdq, as ísces menos encovqdqs, os olhos
eom o mesmo neçpume, mcs sem ogueías
duos Jeyes mqnchqs violêtas que orrodeo.
yq-os. Ã qravidez já ia adionÍodo. Mas se
o véu descesse um pouco - o que seriq Íq.
cil Íqzer - o ventue avolumqdo tolvez fL
cqsse escondÍdo. Um ramolhete de flores
grondes e coloridqs, roscs, dalios e clgruns
Iirios, e nqda mois erc preciso. Qucnto ó
Evelino, estaríq vestidu de veludo, com
brinquinhos nas ore/hcs e gofio vermelho
nq cqbecinho loiro. Eu teriq, gue conseguir
uma cor estronhq poro reproduzir, Íielmen
Íe, ogueles doís olhos maio esverdeados,
de um verde que eu o,indq. nôo sei direito
se é mesmo verde ou um mdfion disÍarça.
do.

Sorri dos meus proprios penscmentos.
Estqvq qirondo, embriaqddo de aleqrio.
SoItei do como. No meío do guorto brilhc"
vd um circulo cle prata: certeirq, veToz e
rétq. como umg lqmínrr., umcr. resteq de sol
desciq de um vão no telhodo. A poeirc era
umq conÍusõo de milhões de qÍômos brí
Ihonfes, Íqiscqndo como estrelqs mÍcros-
cópicos.

Marqafida entrou no quorto, numcÍ ex"
clamoção:

- Vejo só!
Virei-me qssustodo. Marqaúdo tinho os

/crbios purpurinos, como ensonguenfodos.
Segurovc olgumo coíso muiÍo vermelhq na
mão, olqumq coÍso gue escorrio por enÍre
o"s dedos como songrue.

- Oue é? Feriu-se?

- Feúr nada. Vejo só! Rouge, rouqe
do melhor!

E explícou: o pitonqueiro, nos Íundos,
esÍqvcr correqoda, pesondo de frutos mqdu.
ros e escorloÍes.

- Provei umq centenats deles. Estou
cheio. E como tí.nhq os lobiôs urn pouco
brqncos, oproveÍei. Nôo esfou mqis boni-
ta? íVós temos de Íudo aqui, meu omiqo.

Quondo beijei Morqqridq sentí que um
odor qcre e selyogrem subiq dos seus Iq.
bÍos. BeijeÍ-q cor?2 tanta Íuriq gue elo es
poniou-se.'

- Você me nrqÍol Vqmos depresso gue
deixei Evelinq. sozinho.

Soíràos correndo pelo cominho estreifo.
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FIESTAS EN

Ãtrqvez dcs fiesÍos expcnde-se o sen-
timento de proÍundcl religiosidcde que do-
minq q roço mexicqnq. Cqdc povoado ou
qideic cultúo o dio do seu sqnto padroeiro.
E qs ÍiesÍos em Mexico sucedem-se, umq
opós outra, sempre relqcionqdqs ct um mo
tivo religioso, que, por vezes, pcrcdoxcl-
mente, qssume cspecto quasi pogõo. Seriq
impossivel obter-se umq listcr completo dos
diqs mqrcqdos pcrc las Íiestqs. O Governo
mexiccno, procurcndo extinguir a Íé cotóli-
cq nos indigencs, tentq'sepqrqr dcr Igrejc
tqis ÍiesÍqs e proíbe qs mqniÍestqções exter-
nqs. Mqs no recqnto mois longinquo de
Mexico existe sempre uma igreja. E onde
existe q lgrejcr, forçosamente, hc Íiestcr.
Esso expressão ÍiesÍcr trcduzidc, perderia cr

suc exqtq signiÍiccção, que nõo corresponde
q Íestq, cerimoniq ou Íestivcl. .4, liesta em
Mexico é simplesmente Íiesta, esse qglome-
rqdo de indios que, nos seus tipicos colzó-
nes brqncos, seus huqroches e enormes chq-
péos, que, mqis ou menos, vqriqm com ct re-
giõo, trozgm c notq pitoresco de seus cor-
pos bronzeodos pcirc q misturq dqs blusqs
clqrqs dcrs mulheres, bordqdqs em multiplas
côres, dos huipiles vistosos e do re.bozo qzul-
escuro: o eterno chcile, com que q indiq me-
xicqnq envolve, a cabeçc e o busto, escon-
dendo, ús vezes, cs negrqs tranços de suq
Íqrtq cqbeleiro, que sõo todq q sucr mqior
fcceirice.

Dos hombros de cqdq indio pende um
sqrope, esscr mqrqvilhosc mqntq com que
se .cbrigcm, por eles mesmos tecidq, sem.
pre em côres vistosqs e berrontes.

E, vistc de longe todu essq multidõo
que se cAita e movimentq, a perspectivc
olcançodc é tão brutcl, tão inesperodc, que
umc imprevistc vertigem nos tomcr e impe.
de deÍinir outrc impressõo que nõo sejc c
de violenciq. Esso, qliás, é a impressüo
mqis destacadcr que México oÍerece: qs
montqnhqs imponentes, os grotões cgressi,
vos, o mcguei e o nopal hostis pela ponto
de seus espinhos, os orgcnos, em çJrupos,
isolqdos, espichcndo-se pcno c altruq, como
dedos cmecçadores, q vegetcrçãó Íorte e
cbruptc, cs correhtes de ógua volumoscs,
o céo qzul-forte, o sol clcro e quente, qs
tempestades terríveis nc épocc dqs chuvqs,
cs chuvcrs de granizo, cs convulsões do sub.
sólo, o primitivismo dc rcçcr, seus crtsvis.
mos, seus sentimentos impulsivos, suc rus.
ticidqde no cmôr e nc vingcnça, seu misti.

Morio do Glorio Rongel de Almeido Portugol

cismo excltcdo, seus Íetiches, seus idolos,
sucrs superstições, tudo isso, que Íaz de Mé-
xico um pcís extranho e bizcnro, que ctráe
e prende, pora mim resume-se em umq só
pclavro: violenciq! Na proprio musicq e no
bqile, motivos que cqrqcterizqm tqis Íjestqs,
sente-se, quer em umq, quer. em outro, o
impetuosidode dc cqdenciq e do ritmo cpé-
nqs qmortecidos pelo egucldode dos móvi-
mentos em conjunto, que hqrmonizom um
pouco o pqsso e o som. Si, entretanto, es_
sas dqnsqs perdem seu-ccrqcter coletivo,
pode-se melhor notqr, no dcnsorino isolq-
do, o brusco sentido de suq dansc, qucsi
sempre descriptivo, qtrqvez dqs contorsões
do corpo, do jogo dos bragos e perncs e do
meneio dc cobeçc.

Mqs, em gerol, qs dcnsqs sõo inter-
pretcdcs e executqdqs por centenc.s de
dqnsqrinos, nq msioriq homens. Desde mui-
to crionço aprende o índio c donsqr. E em
pouco tempo estó opto q desenvolver por
si proprio essc Ícculdode choreográÍica,
chegcndo q um notqvel ponto de ogilidcde
gracil .

Ccdc região tem seus bailes e seus
correspondentes motivos: los toritos, los vo-
lqdores, los venqdos,'los viejitos, los bor-
rqchos. Muitos vezes, cs dqnsqs se Íirmqm
em motivos tirqdos dq terrq e dq nsturezq,
como exqltações á chuvq, á Íertilidcde, qo
milho, á água. Pouccrs, rqrcs vezes, o têma
é religioso, emborq q Íiesta tenhq esse co-
rqter. Ã riquezc dos trcjes dos dqnsqrinos
é impressionqnte. Um conjunto belíssimo
de mqscqrqs artisticamernte trcbalhqdos,
plumcs de todqs qs côres, em cocordes gi-
gcntescos, pedrcs preciosos, pedrcs durqs
como o jode, o onix e o corql, orncrmentos
êm ouro, joios ccprichosqs, tudo isso bri-
lhondo ao sol, Íqzendo dc prcçc Íronteira
á Igrejc um scencrio fqntqstico de côres,
vibrcções e sons. Hc um nervosismo con-
togioso em tudo. E Íerindo o surdo nrmor
conjunto cr voz estridente o§ pregões nc-
vqlha o cr. Pcssom os venüedores qmbu-
lantes... "Cqmotes... cqmotitos..." "Tq-
cos, taquitos... comprernelos, marchantita.
Ãhorititc crcqbqn.. . ycr meríto. .."

E nc linguagem ingenua do povo soem
as expressões da raça e os seus modismos.
O vozeiro dc Aente, como um lcm-tcm pos-
sqnte, cbqÍc o rolqr do som dos tcrmbóres
primitivos, o hueÍruetl e o ÍeponcÍzle dos qz-
tecqs...

M E XICO
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Words... words...
words...
íEspecicl poro ESFERA)

Sim, gue vqle o polovra? Ncdo, ncrd.q,
DeonÍe do plenidão dq noite quieta,
Que oÍma de srtjsta ou pensoáor ou poetc
Não Íico, bem no íntimo, co]ado?... -

Que coroçõo, quando se indcAc o Íundo
E quer dizer o seu mlstério qo Mundo,
Náo pensc ou sqbe ou senÍe que não diz
Quonto é Íeliz, quonto não é teliz?...

Siml gue vqle c, polavro quando se qmc?
Quondo, nq rrlesmq síncopé de um beijo,
Um duplo qmor Íunde nq mesmq chcmq
Dois desejos ÍaÍois num só desejo?. . .

SimJ gue vqJe c polavra mois humonq.,
Quondo se guer dizer o gue se sente,
Se em todo o Íempo e moáo o verbo engcrnct
E o norne trce e o adjectivo mente?...-

A. I. PEREIRA DÃ SILVA,

Àlgumas vezes, nc mesmc ÍiesÍc, qs
dgnscrs interpretotivcs reproduzem sacriÍí-
cios de virgens e prisioneiros d,e çruerrq,cujos corações, crrqncados dos peitos] eram
oÍerecidos, qindq scngrcndo, qodeus primi-
ti,vo e bárbcro, quiçá, o Kukulcqn, oi, en_
too, signiÍicqm um rituql de misticos lou_
Yores á Virgem de Cuodclupe.

Essq mesclc de pagcnismo e religiõo
ensinc c conhecer cr ncturezq do índio 

-me-

xicono, que conserva o corpo bruto de seus
ontepasscdos e possúe a almcr ingenuc des-
pertcdo pelos colonizadores cqtáficos de
Espanhc.

(Do livro c sair: "Olhando Mexico,,),
México - 1938
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ves, explorqções, despotismos, o impede de
Íqzer literqturcr pqrct vcidade proprio e por
isso nõo é citcdo Írequentemente, não per'
tence ós rodinhqs de elogios mutuos e nem
fc la pelo rádio espclhcndo besteirqs em
ondoJ herteziqnss. Ão contrqrio, trcrnsÍor-
mcndo em motivos estéticos os <rnseios e os
vqstos idecis dc humonidqde, c suo qrte se
recrlisq sempre nesse sentido com o objetivo
de esclqrecer e orientqr o homem nq con'
quista de seus direitos e de suq liberdcde.

Possuidor de umq dicçõo enccntqdorq-
mente simples, clqro e humqno, Diqs dc
Costq se destqca entre os atuais escritores
do Brqsil, pelcr tronspqrenciq do ncrrcçõo
e q Íccilidade com que movimentcr os seus
personqgens impregncrdos tõo intensqmente
àe vida-que c gente, nôo rcro, cbstróe q

leiturq e entra nc intimidade deles sofrendo
qs mesmqs reações do mundo reql.

Desdenhqndo os crnbientes luxuosos
dos cqsinos milionqrios e dos bqirros cqros,
nos seus contos ho sempre molequinhos su-
jos assaltcndo bondes, rucrs tortqs e Íétidas
de suburbio, ou opercnios desiludidos,
moradores de um velho morro, ccrrregando
ás costqs todo um bqsqr miserqvel de ran-
chos de lqtcr. E' doí que êIe denuncia cs in-

iustiçcs sociqis á concienciq dos homens
que nõo se conÍormüm, por intermedio dcr

sucr qrte cosmopolitc de Íeiçõo carqcteristi-
cqmente sociql.

Inteligente observador dcr psicologia da
vidc vulgcr e cnticulqndo com uma Íacili-
dqde rqra o lingucgem expressivo do povo,
o entrecho dos seus contos se desenvolve
interessqndo sem esÍorço, sem ct Preocupq-
çôo de ccusqr eÍeito, tôo naturclmente como
umct conversa omiga. Todas cs sucs crect-

ções exigem, porém, cquelcr "comprêensão"
de que Íqlei no inicio, porque ocultcrm um
inteligente simbolismo que é hoje o unico
recurso de que póde dispôr o intelecetual
parc protestcr contrc q mentolidode dos
botcs pesadcs.

Pessoqlmente Diqs dcr Costo é o tipo
mqis interesscnte do mundo. Jl sucr palestrcr
é um pitoresco esccÍrnecimento do precon'
ceito e da burrice, rcspcndo dos homens
toda c sua presunção e os gxpondo qo ri-
diculo terrivel dc süP vingançc.

"Ccrnção do Bêco" é um mcaniÍico li-
vro que êle tem a publicm. Mqs Dias dcr
Costq não póde publiccr êsse liwo: Íqria
mql á gordurc nutridc dos homens fqrtos e
& imbecilidqde bem vestida dqs modcrmes
otimistcrs.

Esperemos que, um dic, sejcr possivel
penscrÍ com êle e, enquonto isso, Íaçcmos
ironía porgue nuncq houve uma époc<r em
que <r ironíq Íôsse tãp necesscniq.
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UM "CONTEUR"
OSVALDINO MARQUES

(Especicl poro ESFERÃ)

O conto no Brqsil é um genero literqrio
sem historicr. Tem sido oté hoie um qciden-
te nq evolução dos nosscts letras provocc-
do isoladomente e sem inÍluêncicr sobre o
público que continúq mostrqndo predileçõo
pelo romance, Íato êsse qbordqdo hc bem
pouco por Jorge Ãmcdo, que nõo o soube
expliccr sugerindo qpencÍs'umcts interpretc-
ções pouco convincentes.

O conto, pelcx suc ncturezq essencicl-
mente sintéticq, pelo seu "imediqtismo" e
pelc continuidcde ininterruptcr dqs diversqs
situações criqdqs no desenvolvimento dc:
suc trqmc, obrigcndo o espirito c um exct-
me permqnente do motivo centrcrl q que os
personqgens servem, exige, pcra ser lido
com interesse, umct certcr "compreensõo" li'
terqria que a mqssct em gercl só possue nos
paizes de intensq trcdiçõo intelectual ou nos
grondes centros de culturc.
. Ãí estú tqlvez q ccnrsc do pronuncicrdo
desprezo que no Brasil se dó cos livros de
contos que, nq Inglcterrc, nos Estodos Uni'
dos, na Frcnço, na ltsliq, na U. R..S. S., go-
sqm de populcridcde imênsq, chegando c
superqr mesmo, nos dois primeiros pcises,
o romqnce.

Chesterton escreveu novelqs policiclis
.pcrcr conseguir do povo inglês c cldmircçôo
que os seus ensqios, os seus drcnnas e c
sua ÍilosoÍiq nõo lhe daricmr nuncc e si o
o mercqdo dos livros de Shaw e de Ãldous
Huxley se reduzisse ás Ilhcs Britcniccs, nem
um editor se qventursric o publiccr cs suqs
obrqs, enquanto c imcrgincção de um Se
merset Mcugham, de um Maleson, de um
James Bcrrie, de um Pcrul C. Wren, produ'
zisse por ctacado qs novelqs e os contos
mqis verdadeiros do mundo.

Todqs esscrs couscts me vierqm cro Pen-
sqmento, terminqda o leiturc de v c r i o s
contos inéditos desse admirúvel temperc'
mento de "conteur" que é Diqs da Costa,
jovem bqiqno que se expõe ao perigo em
nosscr imprensa litercniq de escrever com
inteligencio, porgue reqlmente, em qualquer
pcís clÍabetisado êle já teria recebido, pelo
menos, o estimulo de pm publico conside'
rqvel, crnsioso por náo perder o nqrrcdor e o
surpreendente Íixador de tipos que êle é.

Ãs trógiccs consequêncics do industria'
lizoç&o do homem moderno, gue muitcr gen'
te ingênuc teimc em chqmqr de civilizcção,
com o seu cortejo de guerrcs, Íomes, gre-
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A FLORESTA
RAYMUNDO MORAES

da §ocíeté des Americanistes de París

BessusciÍodos seric de certo o melhot
denominaçõo genérica d dor aos sêÍing::ei-
ros deyolvjdos pela Íloresto ás plcaos ori-
ginárias desses herois qnonimos. SepulÍodos
em vidcr ncrs coÍqcumbqs silvestres dq mqÍq,
ou, melhor tqlvez, nq i:nensq vqlq, colnum
verde,mrrior gue os qbísmos, lembrando por-
ventuíq o mor na vostidõo - só por um milq-
qre de ressurreüÍos, voltqm os poknilhadores
do hiléo oos nucJeos civilizodos onde nqsce-
rqrn. .Antes dos íngleses levqntcrem o preço
dq borrqchq, qÍim de lcnçarern os grandes
ernprezqs de plcntoçôo dq, heveq. no Orien-
Íe, o porcentaqem dos seringueiros que erom
reboJssJdos pelo selvo dindo olconçanra
mo,ior quota em virtude do Íolto obsoIutc
de çonÍorto, de higiene, de olimenÍo sqdio
nos seringcis do clto Amazonq,s. Um dos
trlbutários mqÍs Ídmosos e cpontados ncr
benignidode climqtérica tôro o laco. Pois
bern, dos Írinto nordesÍinos que subiram no
Jevo de /osé ÂÍyes Fel.:eirq conheciqm-se
spenss mois dois vivos. O resto perderc-se,
sumirc-se, morrêrq ncguele antro glauco do
Amqzônio.

Qrqanização inquiéta, sóbriq como ct
dos onocoretos, copaz de se alirnenlar de
gdÍdnhoto e rneJ de obelho, o dono de Sta.
Clarq viviq, inteirqmente qrredio do resÍo do
nrundo. Mesmo do Ceorá, terrq em que vié-
ro á luz, ho'viq, perdido o conÍqcÍo. .A.s duos
Íias idosas que 1á deixárc tluncq the mqn-
darom urnq só Jinho. Sem dúvido já teriam
morrido. Isoiado, pois, noguelgs desvõos

do o]to lcco, seu onimo irrqdiqnte de bate-
dor silvesÍre leyqyq-o qos mois longinquos
e Íenebrosos recânÍos. A"componhavo-o in-
vq.riqvelmente o mqteiro Tucuxi, com o guol
abrio piques, estrcdqs de serinqo, pegue-
nqs roÇqs junÍo de certqs bqrrqcqs desÍjnc-
dqs ao pessoal doméstico de Stc. Clarc. Sa-
bÍa de Íodos as plcntcs conhecidos no re-
gião, A principio, nos diqs iniciois de "bro-
bo", o aspecto vegetol dagueles erÍnos ver-
des emposÍqvo-se na retentivq de /osé .,{I-
ves.

Po.rq a suc visÍq inesperÍo de cdyen-
tície, só havio umc:. Ícimílio. botq.nico, umct
tinÍo de cloroÍiftq, um modêlo de Íolhdgem.
.{s moiores belezas ÍIorísÍicos cqucvom-se-
lhe na meninq. dos oláos. Nõo percehia, no

.bclonço dos seres entqizqdos, a fiorga mol-
dita dc exubercncÍo vegetal que torno o
rnusgo ervq, ct etva copim, o ccpim qr.bus-
to, o qrbusto árvore. Semelhqnte Íg:to,lido-
de germinativo, do rechã em gue iniciavq,
c suq peregrinação, e em cujo seio dir-se-ia
existl'r um vqsto Iençol de reseryqs solares,
magnéticas e Íecunáaritet escapovam-Ihe
ás deduções, poís julgova ineptornente pro-
piciotório um Íenomeno tão prejudicial ao
homem. Nõo cornpreendia, nos prirneiros
tempos oli, que a riqueza do soIo, expandi-
dq no gigontismo.botonico, exourio o plan-
todor, to.i q multidão q.nônimo de vegetois
miudos que the qsscltqyarn a hortq, e o ior-
dÍm. Só rnuiÍo depois é gue /osé ,4íves per-.
cebeu tudo isso. E trocqva, entã,o,'idéos so-
bre o qssunto corn o moÍeiro.

QucnÍcs vezes, desccrnscndo num tron-
co tombqdo nq mclto., com Tucuxi á ilhor-
qa, nã,o ossitiu morovilhodo nqscerern mi-
lhqres de coqumelos, gue, em pouccs horos,
completovam o proprio ciclo vitol. O motei-
ro, então, com o senÍÍdo pátrio e inteqral de
todos ogueies individuos silyestres, guplí-
Íicqvo serneJhqnte explosôo dq nqtureza:

- E' orelha de póu. Quondo c gente
pqssou oqui, de menhã, não hoviq um. In- .'i.

dio chcrmq. eJe de urupé.
Conyersovqm muito nesscs sortidas

que pqrqvqm pro comer um pedaço de jdbá
qssqdo com Íorinhq, doguo cheio de bolor.
Em to.is momentos, enquonto /osé Alves io
enqulindo os rudes e moléÍicos tóros de
ccffne, seu pensqrnenÍo obstroto voqova no
se,lvq. Distinguio s roçq Íenebroso dos cpui-
zeiros, rnoscorqdos qsscltontes de vorics
especies de plantos robustos. Uns, nq Íotmq ,.

oceqnicq de polvos, tinhom grondes nódu-
Ios á Íeição de copuzes peláglcos, de onde
portiom sátenqs ÍIexivei+ constringentes e
gue se enrosccvom no ÍusÍe dqs órvores,
apertando-as, compn'mindecs qÍé secs-Ias.
Gqstqyqrn qnos nes,se labor sÍnistro. Pot
tim, o.s vítimqs debilitodos, ro.quitícos, semq liberdode dq seivq cfuculotótiq, tomba-

apuizeiro, como ccÍrrctscos de sentenços ju-
diciarios, o:tirqyq,m o Joço pouco o.bcl'xo dq :

Íronde q.rbóreq, ÍoI se Íosss a garqanta dum .;
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condencrd.o, e suÍocqvqm -no. Então qs co-
po's verdejcnÍet estrongulodos, inclindvqm-
se á semeJhonço de ccbeços de enÍorcodos,
desqrÍicu.landose da hoste. Rolovdm depois
no chõo. Aindq outros opuizeiros, tqjs os
urostigmos, á. mq.neirq de prestigitodores de
testro, chegovom pé ante pé, silenciosos,
Jcnçavom umc espécie de mqnÍo encqnÍq_
do sobre q essenciq clvejodc e co.briam-nq
inteirqmente. Depois, sob os olhqres estupe-
Íqtos dos rqros viqndqntes do janqla, ar-
Íegqçqvqm o véu e desco.bn'qm 

'o 
íegetal.

E, oh! mqrqvilhq de mutação! misÍérjó ou-
gusto, o -palmeira gue esÍcvo oculto no pq-
no {e cloroÍilq volverq-se em Írondosd gq-
melefuq, num "Íicus" qdmi:qvel, perto -do

qual não hcviq o rnenor vestígio,'o mqis
tuqidio,som.brq de polmo, de legue ou de
ventc;rolq.

Tqmbem nõo escopovam á. poroda bo-
tsnicq do robusto ceqÍense o ontaqonismo
sinqulor do plaga, criqdora de íomíIios sil-
vesÍÍes venenosqs e de Íomílios medicinais.
CorporiÍicayom-se.Ihe, por isso, nessqs sor-
tidas i'moginários, os tipos tóxicos, uraús,
qssqcús; timbós, tinguís, cunq.mbís, no ÍIdn-
co propicicÍório dos o,bútuos, dqs sqlsas,
dos puxuris, dcs cqnelas, dss cócqs. Ísso,
além dos que prcd:uziom báIsomos, Ieitet
oleos, resincs, e, muito menos dos gue se
extrdtq.m polho, Íibro, lenho, cordq, cqbo,
truto, mqdeirq, cc.vc;co, cqroçlc, polmito,
ilDET .

rres distinguio
No conÍuso ospecfo dq motq, Ios,é AI-
distinguio oindc nõo só qs pqlmeirasnõo só os polmeiras

EsÍerc
tes dos plantas, enÍim, esmovcm os Íércs.
De diq, um silencio de tumbo; á. noite um
borulho de inÍerno. A solidõo nq luz meri-
dicrnrr. e o pondemónio nqs treyqs. Nq es-
curidão tudo guanÍo erc bicho qssobiqvq,
qritavo, mortelqvq, urrdvcÍ, cqntqvq. Os
pássoros agoirentos, do corujo qo murucutu
tú, do motintoperera ao jucurutú, do q.cauã.
q.o urutqí, chorq.vqm, úam, soluçovam, ge-
miqm. Por suq vez os rctos-corós, cÍs mo-
cucóuos, os joõo-cortq-pcus, qs crrdpongrcrí
os Íuccnos, os jocornint qs sqrocurqs, os
picopaus, os ccmetcús, em ruidos contrsdt'-
tórios, de ventuílocos e serrqdores, de Íerrei-
ros e cqlqÍqtes, oÍroovqm os qres.

Ãcrescente-se q ísto cs pcccrs, qs cotiqs,
os veodos, cs cnÍos, os morcegos, roendo,
comendo, mcsÍigondo,,qrrcstordo amên-
doos, pevide& ccroços, Irutos, e teremos q
orquestro, o charivolri noturno em sumo do
seio dc maÍo.

. Pqrq. ogrcÍvqr o ccso não é preciso re-
Íerir o pesodo anrqstclr dos sucurijús nos
ponÍanos da ÍIoresÍc, o chocolhq,r do robo
dqs coscoveis nqs rnoitqs Íormidayeis dos
tqcuqrussús, e, muito menos, os silvos, as
chícotadas, os botes enfim dqs serpentes
contrq outros qnimqis,. basto dizer que cs
yorqs de cqeteÍús e os bqndos áe lueixo-
dqs, qo ÍasgcÍrem a janglo, Iembrqvqà com-
ponhics de sopadores rompendo caminho,
olorgondo estrodos. O boruIho dos porcos
erq. terrível e spovorqnte. Some-se q isÍo os
sqp_os cururús, projetando os seus típícos
ruidos á leição de rernqdqs, o,s cunqiq.rús,
evocqdores de qritinhos de criqnços solu-
çonÍes, qlém dumq inÍinidode de rõs, de
cqmqleões, Ce jabotis que, q todq horo,
quebravom, com mil vozes, o sjlencio do
nojfe e teremos aproximadamente o.horror
que g selvc despertovq no espírito daque-
Ies novotos que q invesÍiam.- E, verdode
que, por vezes, ao cheqarem na rqvinq de
umo lagôo perdidc nd mc:to., tol um olho
dq terrq mirqndo q Luq., depcrovo-se-Ihes,
csÍros coídos, mil Ílôres de uopés (vitorio-
réqio). Umq.s, broncos, irmôs áos estrelqs
d'qlvo; outrqs, rosodqs, irmâssdcs pcrpo-
ceias, oÍndq reÍletindo o cendrio 

"rr"oo-guentodo dos crepusculos. Esses guodros,
no entqnto, oguorelodos nq belezo poqã
dos crescenÍes e minguqntes quardovam,
porém, orrÍscqdissimos perigos. .Aíi.'esto.
vam o jacaré, o arroia, o puro.qué espiondo
o desoyisqdo que excedelse ós limites do
prudência.

. Poirondo cmeoçadoromente so.bre tudo
rsso errqvorn os espiritos so.brenoturaÍs dq
Ílorestq,, os gigonÍes, os onõeq os gnomos,

_$
í!

?
b
E.

f',
r
Êl

B
FI
H

E
8,

$
n-

rr
I
?:.

r:
*.

v,

ã;

.+J

,:
*'
â,
F!
T;.,r
[]

i?.í
v..

?í.I
í'

qnôs, qcoules, sern pescoço, verdadeiros tu-
fos decoroÍivos, como os trepcrdeiras, qs de
roizes oéreqs, os bal-ziguda+ de parÍe cs
crltqs,_ e/egontes e oirosos, que se 

^alçovom

sózinhqs pcircÍ o céu em busco do iuz. A
polarizoçã.o ilorol se the extremqvq sem
querer nos yisadas comuns entre o mqges-
toso e humilde, entre o Íraco e o poderóso,
entre o escuro e o cJcro. Imensos chopeus
de soI rrerdes qbriqm-se em áreqs onde vi-
viam rostejondo em torno dqs somqmbsios
cem, duzentq.s, trezentos espécies diÍeren-
tes. Do q.lto q cJoridode mal penetravq du-
bio.mente. A luz yinhq qos pingos, atrq.vés
do crivo de ÍoÍhos, á Íeição âe TcArimas de
ouro chorqdos pelo soí.

SomenÍe nqs cJoreiros o.berÍqs pelo Ío-
go'do céu, qos rqios e Íoiscos dc tempesta-
de, é que se viq, pelos rosgões do boldo-
guino de esrfieraldq, o Íiguro compleÍa do
ostro em cÍ:qmqs. Ã mqtq ÍIagelantà nõo se
limitovo porem á hostilidode-vegetal. Além
do terror próprio dcs gorros, dãs ocúIeos,
dos cipós, das Jicnos, das sombrqs oscjlqn-
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os duendes, cqdq qual incumbido no deÍe-
so dqs árvores, dos anirnais e da propria
terro. Vingontivos, temerosos, ccpcrzes de
tudo poro enxotq,r o invqsor do seu reino
'encontodo, andqvam ossombrondo. O
"Coaporo, verbi gratio", qênio tutelw da
coço,..homem coJossqJ, peludo, monÍodo
num porco do mqto, Ío.zia inÍeliz d ctio;turcr,
gue o visse nq selvq,. nunccr, rncis o indíví-
duo terio venturq., reqosijo, prdzer ou juhi-
1o nq vidq. Todos o temiqm.

O "Curupiro", tapuinho anôo, de pés
voltados ftrà lrás,'bqrrete vermelho, in-
cumbido fft'deÍesq vegetal, tornárq-se ine-
xorovel inimigo dos qboÍedores de paus.
Sern um burqco no corpo, Íechodo, irnpene-
travel, viviq, bq,tendo nqs sdpupemos. Ouan-
do losé ÃIves ouviq, oo longe, o sorn do.
quele Íatídico semáÍoro, Íicqvq, esÍarrecido.
O duende, na lenda em vogq, experimenta-
va o vigor dcs árycres q ver se resistiriam
ós borroscos e ás tempestsdes. ,{os gue,
sern necessidode, corÍqssem um vegétol,
ele punio desorienÍqdo-os. /omais o sú;eito
acertqrid com o cominho dq cqsc.

O peor, todqvio, desses represenÍontes
da mitologio outocÍone erq, sern dúvidc,
"luruporí"; o grande sotanqz dc Ícbula obo.
rígene. A' menor queixo dumq. álvore, dum
bicho, duma pedra, dum logo, dum iqoro-
pé, dum úo, o Ínimigo, apontodo sotrio os
horrores do punição mc.Ís bárborq. Pcsscvc
por todos os suplícíos de gue o invento diq.-
bolico fiôra copoz. Seu norne, por isso, nõo
era guosi pronunciddo, to.l o receio gue ins-
piravo. Ãindo ho'viq. ouÍros deuses, mqís

dos ccrnpos, no ento.nta, que mesmo dcs
selvqs,' ossr'm "Anhonqo", sombrq, espírito,
veqdo brq,nco, de oJhos em chqmo, deÍen-
dÍo os onr'mqis que oimcrmento'vqm; ossim
"boitqtá", serpenÍe de Íogo tutelqr dos
posÍos, agredia o temerário que incendios-
se o ervo, o copim, o, gromineo dos prodos.

Todo e.sÍq piÍoréscc e ÍqbuJosq histório
tóro contqdc a losé .,{Jves logo que ele che-
qára. Aindo o bordo mesmo, co subir para
o laco, já ouvio, entre passogeiros e tri-
pulontes, os peripecias o-brqcqdq.brqntes dq
teogônia se.lvogem. .Ãndavq, por isso, com
mil senÍidos no primeiro ono do suo odapta-
çõo. No cotovelo dumo esÍroda, no cruzqr
durnc sapupêma,emuiÍos vezes, arrepiavo-
se-Jhe a espinho. Um Írio súbita, de sãng,ue
gelado, chumbq.vq-o so soJo. IVõo vio no'dc,
é exqfo, Ínos senÍio. Vulto incorpóreo pas-
sovo-íhe junto, agitando-o, socudindo-o nurn
tremor de sezões. Serism, de certo, os duen-
des dcguele rnundo verde. NouÍrqs ocqsiões
chegora mesmo o tombq.r quasi fiulmino.do.
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Aparecio nq. bcirro'cq de Íontes latejando,
Íebre o.lto, dor de cobeço, tiritando de frio.
,{ hosfilidode sobrenqÍurql era brqviq e sem
treguqs.

Só um a/to poder de yontqde resistirio,
como eIe resisÍiu, cos suplicios de mil dô-
res, de mil Íormqs, de mil sons, Íeitos por
osss e gqnqs, bicos e cqudqs, mandíbulas
e unhqs. AIém do mundo Íantasmagórico e
do mundo reql, os recern-chegados lutd-
vcrm com qs úlcerq.s, com o beri-
beri, com q Íebre po.lustre, e, mqis do
que tudo, com q vorq.gem sinisÍrc dd Í1o-
resÍc, de Íauces sernpre o.rteganhodas pqrq
devorq.r os inycsores. Dir-se-iq o mqravilho-
so pclocio dq Íoilunq,, ern cujos rneondros, '
desvõos, recqnÍos, galerios, sqlqs e minq,-
rqtes q,vultqssem joias Ídntásticas simbo-
liz,o.dos no ouro negro. Pq;q,, no entdnto, co-
Iher esse ouro, que só endureciq so contq-
cÍo da laqrima q do soÍrer, dc ongústic e
do oniquilomento, era preciso o sqcriÍícÍo
do vido. Ou, então, num esÍorço de ciclo-
pe, a odcptoçôo. Adoptado, inÍegrrcva-se e
enconÍoyq-se no seio dq mo;to,, como suce-
dêrq o /osé ÃIves. Com êsse Íenôrneno de
identiÍicoção o ombiente se modiÍicqvq, e
o chão verde, o docel verde, os paredes ver-
des dcguele imenso "hobitot" adquiriram
outrss côres, novos mqtizes, pitorescos de
perspecÍivos, q.dmiráveis de beleza. O as-
similodo enxerqavcl diÍerente. Sucediq, en-
tã.o, um ccso de magnonimidade Ílorestal:q ncturezq restituiq o seJecionqdo por ela,
sõo e sqivo, cos cenÍros donde yiérq. E o
individqo represenfcvct um ressuscÍÍcdo.
Benqsciq, protegido pelos deuses tenebro.
sos, como qconÍecêrq o /osé ÃJves, depoÍs
de 46 anos.

Mqs, q. vivo temperqturq dcquela re.
doma tropicol, moditicqvq-se por completo
em dias do meses de rncio e junho, coinde
bruscqàenÍe de 36 grous ó sombrq pora 12,
í0 e 8 grqus. E'poco ern gue ali se inicio a
saÍrs do bortq.chq, quondo os seringueiros,
sobrefudo os ."brq.bos", :rr,ql chegcdos de
suos terros, quosi náo conhecem o reqião,
e, muito menos, qs o]ternoÍiyqs do ambien-
Íe -o Íenorneno climq.térico mqJÍrqÍo com
Íerocidode o Jrornem inexperÍo e novoto. Io-
sá ÃIves Íembroya-se de comum da primei-
rd vez que o seu compcnheiro de borroca,
no cenúo, sujeiÍo veterqno e cosÍurnodo no
mq.to, the disséra, qo ouvir cerÍo sibilcr de'
borroscq nos cipós, nqs Iiqnqs, nos grolhos
e nos rqmos.' "E' o Írioge.m". Esso Íriaqem,
que, de princípio, se moniÍestovo pelc es-
curidõo q monÍqnte, no diretuiz das cqbe-
ceircs do lclco, vinha descendo, tápido co-
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TRÃNSMUTÃCION
(Especiol paru ESFERAJ

En ql .A.rte se muere en lo que nqce.
Es un cqlido irse eliminqndo
por un escqlqÍon de sortilégios
donde se vq el espiritu Íijcndo.

Es qtizcn lc Íé de nuestro credo.
Reolizcr en el Íin que desconscrmos.
Sucederse en hogueros, ql extremo
de quedar en hoguercs trqnsÍormcdos.

Es levqntqr lq Íuerzq que nos mueve
q unq qrmonicr de equilibrios dqdos
en cqda cucl químicqmente puros,
Írente ql drqma vitol de convinqrlos.

É BOA,.DELLA,.SJ

mo um milhão de touros negros o galope,
dentro do tempetsade. Ãproxl-mqyc-se corn
o corisco Íusilondo, com o relompaqo lam-
pejando, com o trovão ululo,ndo.

O color, que erq ÍorÍe duqs horqs qntes,
yolviq-se num Írio de morte, Írio que en-
trcva pelos ossos, que Í.ozia parar inteiro-
mente o, vido. na ÍJoresÍq. Os pásscros es-
condiam-se, os quodrúpedes emigrcvqm, qs
cobrqs tinhom sumíço os peixes enlcpo-
vom-se. Fqziq-se o deserto no hiléo. Mes-
mo de noite, quando o jonglo sempre é o
manifesÍaçõo polpitonte e sonorq de mil vo-
zes, de mil ruidos, de mil càogues - não se
levqntqvq. um pio. Dir-se-io o silencio hiber-
nqnte dos planicies gelcdcs óntorpecendo
o Íauncr agitoda do. iloresta do Equador. To-
dos oqueles quodros de esrneraídq, riscq-
dos num cenqrio crdente, guordavom um
tom merencóreo de esÍepes glociois.

Os seringruer'ros, so.b co.bertores de 1ã,
embrulhodos aíndcr em quanto pano velho
hqviq. na bqrrocq desabrigada, qbertc qos
yentos dq rosq; tirilqvqm, botio,m o queixo,
feridos por oquela sezôo coletivo. Os in-
dios, cujas Íabas em cone, de fetos ern scic
morrendo no chão, com ügeirds portinhcs
bem Íechodos o jopá, melhor deÍendidos
pois do Íenomeno, obrigovom-se nos seus
yeihos copotes 

- o Íogo. Deboixo de ccda
rêde ordiom brosqs. Os borralhos, sempre
atiçcdos enxoto.vqm cssim dcs mqlocos c
fuiagem essa Íricgem que vinhq dos Ãndes
crÍiodo em neves dq. cordilheiro.

/osé .ÃIves oo recapiÍu|ú tudo isso, ad-

mirovo-se de oinda estor yivo. Ã resisÍen-
citl. q tq.ntos ÍIagelos porecic-Ihe um verdd-
deiro conto do Corochinho, histório de Fo-
dqs. Viver naquela r-rnenscr tumbq, verde se-
pultcdo de olhos qbertos, qndqncio, trq.bq-
Ihondo, mourejando como um detunto qcor-
rentodo á vido, e gue estivesse hipnotizado
por deuses desconhecidos, eguivolid, no rcr-
ciocinio inqenuo e mctuto do proprietofio
de SÍo. Clarc - d um milagre. Suas rnôos,
gíosscs como lixq, gucndo par elas olhovq,
revestidas de rnÍíhares de pintínhas negrcs,
dentqdqs de pium, evocctlrcrm, no seu espí-
rito rustico, as irrogos do q.ntro clotoÍila-
do; o corapq.nã., o mucuim,'o Íormiqo, de
togo, a tucq.ndeirq, c cqbq, o tqxi, q mutu-
cc.

Plago tenebrosql
Todovio, depois de tqntos snos de su-

plício noquele'tro.bolho Íorçado e irnpiedo-
so de grilheta espontoneo, gue se alugava
oo Diobo, c selvq porecia guerer deixá-lo
ir q outros destinos, pois já penscyc em bsi-
xor nq primeira oporÍunidcde*SentÍa que cr
selyq o detinho mcis, olÍorrl*ãndo-o, Iiher-
tando-o dcguele cqtiveiro vetdoengo. Com
o pensqmento djstqnte, voltado pqrc c sucr
pupilo Corinq, em Belem, oÍiqwava-se-lhe
partido o grilhão gue o prendia áquele er-
qástulo de Íolhos. lrio.. Ero q. melhor otir-
mq.tivq de gue certos moilos, enterrqdos
pelo ÍÍorestq, uma vez pü 6uf1q - ressus-
citqvo.m.

(Capitulo inédito do rornqnce de Purús
int itulo do ".RessusciÍqdos").
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COMO SE FAZ LITERATURA 
'NFÁNT'I,ETú PORTUGAL

VINHA DOS SANTOS

Isto n&o é vontade de dizer mql, é a
verdsde nuc e cruq: ninguém sqbe escre-
ver pqrcr qs cricmçqs em Po*ugql. E, no en-
tcnto, em nenhum outro pqís, tqlvez se es-
crêvs tqnto pcnq elqs ! Mqs que lástimc,
senhores !

Os livrinhos de contos, quê c críticq
Íácil dos nossos jornois qÍirmo virem Pre'
encher umq lccuna nq liieraturq inÍantil,
nõo encerrcm nodc de útil á Íormaçõo mo-
rql e intelectucl doqueles a quem se dirige.
Sôo repositórios de estoÍadíssimqs histó-
riqs dq Ccrochinhc, onde se qgitc umc Íqu-
no fontástico de seres - duendes, Íqdqs,
príncipes encqntqdos, qnimcis Íqlantes,
bruxqs, slg. -, que qpenqs servem porq ilu-
dir q fcrntssis dos pequeninos leitores. No
Íundo, bem espremido cadc umq dessqs de-
testóveis historietqs, udivinhpse - não hajc
dúvida - c boa intençõo do qutor, suc
vontdde de Íazer resscrltcr o conceito mo-
rolizodor, que êle supõe ser q únicc Íinsli-
dcde dc literqturo inÍontil. Mqs êsse con-
ceito crÍundq-se de tql Íormq no emqrqnhq-
do dqs imogens ÍorÍqlhudos, ncr vqstidõo
da proso rebuscodq ct querer pcrrecer sim-
ples, gue o espírito embrionório dcr cricnça
nôo o cqptcr: pqssct por cimcr dele sem o
notctr.

Orq, umq literqturq inÍcntil assim conce-
bido, que nqáq ensinq, nqdq educcr, nadcr
descobre, nqda realizq, é uma literqtwc Íal-
so, inútil, quondo nõo nocivq.

Hoje, que c cricrnça é olhcda com o
rnois proÍundo interêsse, - pois todos sa-
bem quanto se ressentem qs geroções dc
educaçôo recebido nq inÍqnciq 

- 
que c

Pedogogio se Íundqmentq nc Psicologicr,
procurcndo desvendcr os mistérios dq cÍmcr
da crionçc, c-Íim-de poder qplicar com êxi-
to qs suqs leis, esta literqturq fqntósticq, in-
concebivel, dá-nos q dolorosq impressão de
vermos umo colubrina sbrindo Íôgo sôbre
um desÍroyer.

Isto nôo é vontqde de dizer mql, é cr

verdade nuo e cruq: no que respeita ó Ii-
'terqturq inÍontil, em Poitugcl ãscreve.se
como se escreviq há cincoentc snos. Nem
qdmircr. Não scbemos de nenhum escritor
que q Íundo se dedtcqsse a êste difícil gé-
nero, tõo Íúcil nq aporência. .. Uns, porque
nôo estão pdra mqçqdqs: - "Orq ! Escre-
ver psrc miúdos !" Outros, porque temem
descer dos plintos doircrdos dq celebridade

q que c louvqminha dqs turbqs os guindou,
desmerecer no seu conceito, por nüo se de'
dicarem q umq literqturq sériq... Literaturcr
séric ? Sim, senhores ! Ãqui, neste "jardim
do Europc á beircr-mqr", existe q Preocupa'
ção do sério, do grqve. Meio mundo exige
ct outro meio seriedcde, compostura, grcrvi-
dcde, e, oÍinql, todos êsses respeitáveis "ho-
mens de respeito" Íorqm um dia smtrç<rdos,
fundidos, e, dessc mossct únicc, modelou o
orguto Eço o Conselheiro Ãcócio.

O Conselheiro Ã.cócio é litercto, escul'
tor, pintor, músico, reqlizqdor cinematogr&'
Íico, qctor, político e retrozeiro. Veste pelos
últimos Íigurinos de Pcris chegados no úl-
timo expresso. (O ultimo expresso chegou
hó cincoentq qnos...) E que extrqordinfoia
personalidade é cr sucr ! Digere com o cérs'
bro e pensc com o estornogo !

Ã-pescr-disso, o Conselheiro é vicicdo:
conhece o globo inteiro pelas guics de tu'
rismo; é culto: estó em dicr com o pensc'
mento universql pelcs lombqdcrs dos tomos;
é enciclopédico como um barbeiro: cits, é
copacíssimo de citqr quantos pen§adores
e*istirqm desde qs cqlendqs gregqs até aos
nossos diqs.

Ã suq gzcvidode vem-lhe desta teoricr
de conhecimentos. Por isso, c literctura in'
Ícntil não pode ser uma literoturc sériq. E'
coiscr de crlonçcs. E do clto dq suq boloÍís-
sima superioridcde sorri com benevolênciq,
conselhéirolmente, á literqtura inÍantil'

Êste como que desPrêzo nõo imPede
que, cr cada pcsso, suric no mercctdo um li-
vro de hisiórics pqrq os pequeninos. E' tôo
Íócil escrever pqrq cs cricnços ! Trctduzi-
rqm-se cs Fúbulas de Fedro no liceu, leu-se
a trcdução dcrs de ta-Íontaine, dos contos
de Íodos de Perrcult, dqs evocqções mito'
lógicos de Ãndersen ou Grimm? Há bcgo'
gdm suÍiciente pcrc escrever um, dois, três
(não seró demqis ?) livros de contos pcro
cs criançcrs. Nuncq ninguém se deu á ma-

çodo de se oproÍundqr nc psicologic inÍqn'
til: escreve-se por intuiçôo pedcgógica. Ã.

Psico-PedcrgogÍc ? Que horror ! Ãrrclrjo-se
um conceito morql: não devemos mqltrcrtqr
os qnimqis. Êste conceito, oltqmente educc'
tivo, oté vem nqs selectqs. Inventq-se um
menino com mctus Íigcdos que entra numct
ccpoeirc como um Ãtilc, gue destrói os ni-
nhos, que bqte no Mcltez. Inventq-se umc
Foda boq, vestida com qs musselinqs das
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névoqs, enjóioda com. rubís, 'pérolos, dic-
mqntes (qucntc riqueza !) do orvqlho mq-
tinol, que desce dqs qlturqs num cqrro de
núvens tircdo por ducs borboletqs q dar
bons conselhos. Umq Fodo má, velho e'feicr,
que só qrrqstq pqrq o mal. Um menino bon-
doso pora termo de comporcçõo e pronto !

E' só pôr os crnimsis q Íqlqr como gente,
tudo oguilo cÍ mexer no terreiro de algum
cqstelo encqntqdo !

Nõo se pretende sqber se o livro rea-
lizq um Íim útil. O que se pretende sqber é
se o ediçôo se esgota ou não. Eis o grande
Índl.

O vocobulário nõo tem importqncic, q
extensõo e cr sintqxe do Írqse pouco impor-
tqm. Fqlq-se em qlmq, virtude, dever. etc.
ó crionça como se Íqla num pepino ou num
gucrdc-chuvq. Pcrrte-se do principio de gue
ela conhece o signiÍiccdo dêsses palcvrões,
ignorc-se que a suc expressão é restrictc,
insuÍiciente por corencic de cguisições que
só mcis tqrde, com c ação evolutivc da eãu-
coçõo, lhe farão compreender o sentido de
certcs polcvros e de certqs frqses que trcr-
duzem estqdos subjectivos.

Ignorcr-se ou Íinge-se ignorcr, que o mq-
rqvilhoso é um mql, tql como dele se qbusq
nesses contos que psrq crí se publicqm. E
desconhece-se que sté cos nove e muitas
vezes qté aos dez qnos cr cricnçc possui
umc imcgincção ordente grcços á qucl ela
própria criq um mundo seu, de mqrqvilhcr
e de sonho. Uma meninq que brincc com
qs suqs bonecqs, inconscientemente cum-
pre a lei biogenéticq e prepcrq-se pqra o
suq Íuturq missõo de mãe. Um gorôto que
ccvclgc ás upos um cqbo de vqssourcr ou
que Ícz deslizqr no sobrqdo umq cqdeirq
deitcda, está sonhqndo que.montq um cq-
vollo, que guic um auto.

O papel dq literoturc inÍcntil nõo é de+
envolver o imcgincção, como se tem íeito;
pelo contrário, é reíreá-lq no sentido do mq.
rqvilhoso, psrq ct estimulqr no sentido do
recl, oproveitqndo certqs tendênciqs ou
cptidões, recqlcqndo outrqs. O seu Íim deve
ser realisto, utilitório. Enccminhqr c criqn-
ço o pqssos seguros pctrct a vidq. Desenvol-.
ver-lhe o sentimento estético, os Íoculdqdes
intelectivqs, o senso prático, omplior-lhe o
número doS conhecimentos.

Dqr-lhe pastelões de duendes e gnomos,
Ícdqs e quejondos Íigurcs míticqs, é cris-
tqlizcr o espírito dc crionça num muhdo ÍqI-
so e, quondo elq tiver que entrar nc Vidq,
deporará com ums reclidode esmogcdorc.

A crionça nôo exige, como erróneqmen-
te se pensc, o mqrqvilhoso extreme, exqge-

EsÍero.

rqdo, tecrtrql. Exiqe, outrosim, c drqmqtizq-
çôo conveniente dos conÍlitos que lhes sõo
apresentados dentro dcs reclidcdes vitais.

Ãprecic o. poetizaçã.o dq eÍcbulcrçõo,
mqs não cprecia c Íicçõo. Lú está o extrs-
ordinário poder criqdor dq sucr imaginativc
porc redoiror, cristqlizqr, o que o contistcr
crpenqs esboçc.

O êrro vem de longe, é certo. Começc
nq inÍcnciq do conto, do próprio conto parc
qdultos, que nqsceu dcs Íábulos orientais
de Bidpai, transplcntadas pcncr cr Europc no
século XII. nc imitoçõo de Moisés Sephardi,
intitulcdc Disciplino Clerícclis.

Nõo podemos espraicrmo-nos em lon-
gos consideroções sôbre q orígem do conto,
sua evoluçõo dêsde Sephardi - o Petrus
Ã,lphonsus cristüo -, do Conde de Lucanor
de D. Io&o Mcnuel, dcs Íicções da Gestc
Romanorum, qté qos ConÍes Eleus e qo Pen-
Íqmerone de Gicmbqttists Bqsile.

Nem Esopo, nem tc-Fontqine escreve-
rqm crs suos Fábulqs pqrct os criançcs do
seu tempo, como poderá inÍerir-se pelos oni-
mcis postos q Íqlqr. O qmbiente político-
sociql de entõo obrigou-os c ccstigcr no
mundo irrqcionql o que erc digno de cqsti-
go no mundo dos homens. Dcí, o êrro.

Ã cricnçc, q quem impingem cs Íábu-
lcs dos clóssicos em proscr ou verso, não
está oindc á clturq de penetrcr no sentido
que elos encerrqm, nem tõo pouco pode
compreender certos estqdos de almc, por-
que não os experimentou.

O conto veio-nos dqs lendas do miste-
rioso Oriente, eivqdo dos mitos que povoqm
qs crençcÍs csiáticqs. Importodo pora c Eu-
ropq, a certq qlturcr dq suq evoluçõo, bipor-
tiu-se no conto pcrc qdultos, ponto de por-
tido tombém do romqnce, que moderncrmen-
te ÍotograÍcr os reqlidqdes humqnqs e no
conto poro cricnçcs, que, teimc em monter-
se Íórcr desscs mesmqs reqlidcrdes.

Incompreensõo ? Descuido ? Sqbe-se 1ál
Tqlvez se devq qtribuir esto estcgnaçõo co
Íccto de só o partir do século XIX c Pedc-
gogic se qssocic'r estreitqmente com a Psi-
cologio... Mesmo.qssim, nõo há desculpa.

O que sqbemos é que êsses livrinhos
de contos proÍuscmente' ilustrados, (é me-
lhor rrõo Íqlqr dqs ilustrcções) luxuosqmen-
te encqdernqdos, q quinze escudos o exem-
plcr, solvo o respeito devido qos seus bem
intencionqdos autores, nõo teem vqlor edu-
ccrtivo olgum.

Isto nõo é vontode de dizer mql, é c
verdqde nuct e cruq.

íEspeciol paro ESFERA)
(Portugcl).
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Era na verdade um sujeito incrivel. Além
disso, exageradamente tÍmido. Nunca tinha em
absoluto coisa alguma a dizer, E que pêso mor-
to ! Uma vez instalado em nosso gabinete, nun-
ca sabia quando devia retirar-se; ficava senta-
do indefinidamente até que a gente chegava
quasi a gritar e ficava ardendo para jogar algu-
ma coisa bem grande em cima dêIe - a estufa,
por exemplo; por fim o ràpaz encabulava e ia
embora. O estranho era que á primeira vista
parecia mais interessante. Tôdo o mundo con-
cordava nêsse ponto. Entrava-se no caÍé uma
noite e lá estava êle, sentado a um canto, com
a chícara de café diante dos olhos. Era um ra-
paz magro e moreno que usava uma camisa de
jersey azul por baixo do casaco abotoado de fla-
nela cinzenta. E, de certo modo, aquela camisa
de jersey azul e aquele casaco cinzento, com
mangas curtas demais, lhe davam o ar de moço
que resolveu fugir para o mar. E que chegou na
realidade a fugir. Dentro dum momento vai er-
guer-sê, pendurar na ponta de um bastão o len-
ço amarrado â guiza de trouxa na qual traz a
camisa de dormir e o retrato da mãe, caminhar
para a noite e morrer afogado... Cái da beira
do cais no momento exato em que vai subir
para o navio... Tinha cabelos negros cortados
rente, olhos cinzentos com cilios longos, faces
brancas e uma bôca de quem faz beicinho, re-
solvido a não chorar. . . Como podia alguém re-
sistir a tal criàtura ? Oh, o eoração da gente se

confrangia ao vê-la. E, como si isso não fôsse
bastante, havia ainda aquela mania de córar. . .
Sempre que o garçou se aproximâva, o rapaz
fieava vermelho. . . como si acabasse de sair da
prisão e o outro lhe conhecesse o segredo...

- Quem é, minha querida? Conheces ?

- Conheço. Chama-se Ian French. Pintor.
Tem muito talento, dizem. Uma dessa mulheres
começou por. tratá-Io com carinhos maternais.
Perguntou-lhe.quantas vezes êle recebia noti-
cias de casa, si tinha cobertores suficientes na
cama, quanto leite bebia por dia. . . Mas quando
foi ao atelier do rapaz para dar uma vista d'olhos
em seus carpins, apertou, apertou na campaínha
e embora ela jurasse ter ouvido alguém respirar
Iá dentro, a porta não se abriu... IJm caso per-
dido !

Uma outra mulher resolveu que Ian French
devia amar alguém. Arrastou-o para seu lado,
ehamou-lhe "menino", inclinou-se sôbre o jo-
vem, para que êle pudesse aspirar-lhe o perfu-
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(Trod. de ERICO VERISSIMO)

FEU ILI-E D,ALBUM

1i

i:

me inebriante dos cabelos, tomou-lhe do braço,
disse-Ihe como a vida podia ser maravilhosa si
tivéssemos apenas um nadinha de coragem; an-
dou rondando o estúdio dêle uma noite e aper-
tou, apertou na campaínha. . . Um caso per-
dido !

- O que o pobre rapaz realmente precisa
é de quem o desperte para a vida - disse uma
terceira. Foram então a cafés e a cabarés, pe-
quenos bailes, Iugares onde se bebe uma certa
coisa que sabe a caldo de damascos em compota,
mas que custa vinte e sete shillings a garrafa e
se chama champanha. Depois foram a outros
Iugares, de emoções indescritíveis, onde â gente
fica sentada na mais tremenda melancolia, e

onde alguém sempre foi assassinado na noite
anterior. O rapaz, porém não deu o menor sinal
de vida. Só uma noite ficou muito embriagado'
mas em vez de se expandir, permaneceu senta-
do, imóvel como uma pedra, com duas manchas
vermelhas nas faces, minha querida, bem como

a imagem morta daquele rag-time que estavam
tocando, a "Boneca Quebrada". E quando a mu-
ther o trouxe de volta para sua casa, êle se re-
fez por completo e lhe disse "boa noite" lá em-
baixo. na rua, como si ambos tivessem vindo
juntos da igreja... Um caso perdido I

Depois de só-Deus-sabe quantas tentativas
mais - 

porquê o espírito de bondade nas mu-
Iheres é muito difícil de morrer - elas .o dei-
xaram em paz. Está claro que continuaram a
mostrar-se perfeitamente gentís, convidavam-
no para as suas exposições, conversavam com
êle no café; nâda mais porém. Quando se é artista
não se tem tempo a perder com as pessoas que

não correspondem a nossos sentimentos, não
é mesmo?

- E a1ém disso, penso que deve haver
realmente um mistério qualquer. .. não achas?
A coisa não pode ser tão inocente como parece!
Para quê vir a París si queremos viver como
uma candida florinha dos campos ? Não, não
é que eu seja desconfiada. Mas.. .

Ian French morava no último andar de um
alto e lúgubre edifício que dava para o rio. Uma
dessas casas que têm aspecto mui romantico nas

noites de chuva e nas noites de luar, quando os
postigos e a pesada porta estão fechados, e o car-
taz que anuncia "Aluga-se pequeno apartamen-
to" brilha . fracamente, com inexprimível me-
Iancolia. Um dêsses edifícios de cheiro prosáico
onde a "concierge" mora nruna gaiola de vidro
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no andar térreo. Embrulhada num chale sórdi-
do, ela mexe qualquer coisa numa caçarola, da
qual tira com uma concha migalhas para o ve-
lho cachorro inchado que se refestela numa al-
mofada de contas. Encarapitado lá no a1to, o

atelier oferecia urna vista maravilhosa. As duas
grandes janelas olhavam para a água: Ian po-
dia ver os barcos e os lanchões a se baloiçarem,
eontemplar a orla duma ilha com árvores que

semelhava um ramilhete redondo. A janela do

lado dava para outra casa, ainda menor e mais
estragada, e 1á em baixo havia um mercado de

Ílores. Podiam-se ver as copas de enormes guar-
da-sóis com cabeções de flores brilhantes, bar-
racas cobertas com panos listrados onde se ven-
diam plantas em calxas e grupos de palmeiras
reluzentes de umidade em vasos de terra-cota.

As velhas corriam dum lado para outro,
por entre as flores, como cârangueijos. Para fa-
Iar a verdade, Ian não tinha necessidade de

sâir. Podia ficar sentado a janela até ver suas
barbas brancas cairem pelo peitoril e mesmo

. assim descobriria alguma coisa para desenhar...
I Co*o teriam ficado surpreendidas aquelas

ternas mulhers si chegassem â forçar a porta!'

. Porque ê1e conservava o seu estúdio limpo e ar-
rumadinho, Tudo estava disposto como para
formar um desenho, uma pequena "natureza
morta", si quizerem. As caçarolas com as suas

tâmpâs na parede, atrás do fogão a gás, a tije-
la de ovos, a jarra de leite e o bule na pratelei-
ra, os Jivros e a lampada com o quebra-Iuz de
papel frizado em cima da mesa' Uma cortina
indiana com uma franja onde leopardos verrne-
Ihos marchavam, cobria a cama durante o dia e
na parede ao lado do leito, no nível dos olhos
de quem está deitado, havia uma recomendação
nitidamente impressa: LEVANTÀ-TE IMEDIA-
TÁ.MENTE.

Todos os dias mais ou menos se pareciam
uns com os outros. Enquanto a luz era boa Ian
French mourejava nas suas pinturas, depois fa-
zia a sua comida e arrumava o quarto. A' noi-
te saía para o café ou ficava sentado em casa

a ler ou a fazet listas de despesas muito compli-
cadas, com êste titulo: "Ô com que eu devia me
contentar", Terminava com um juramento for-
mal "Juto não exceder êste total no próximo
mês. Assinado, Ian French".

Não havia nada de misterioso nisso; mas
aquelas mulheres astuciosas tinham tôda a ra-
zão. Aquilo náo era tudo.

Uma noite o xapaz estava sentado á janela
' do lado, a comer ameixas e a iogar os caroços

para a copa dos enormes guarda-sóis no merca-
do de flores, áquela hora deserto. Tinha chovi-
do 

- 
caíra a primeira ehuva autêntica de pri-'

' mavera, Todas as coisas tinham um brilho de

, lantejoula, o ar cheirava a brotos e a terra úmi-

1 -::- .. 1i{ts!Il.rl11: :, i:.:_riIs,f§ir:,r#:1'1 ;f.lrt:
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da. Vczes languidas e contentes ressoavam no
ar crepuscular, e as pessoas que tinham vindo
fechar as janelas e prender os postigos muda-
vam de idéia e debruçavam-se para Íora. Lát
embaixo no mercado as árvores estavam pintal-
gadas dum verde novo. Que espécie de árvores
eram? - 

perguntou Ian a si mesmo. Depois
veio o acendedor de lampeões. O pintor olhou
para a casa vizinha, a cazinhola estragada e de
repente, como que em resposta a seu olhar de-
morado, os dois batentes se abriram e uma moça
apareceu no minúsculo balcão, carregando um
pote de narcisos. Era uma criaturinha estranha-
mente mâgra, de avental escuro. Trazía um len-
ço amarrado na cabeça. Tinha as mangas arre-
gaçadas quasi até os ombros e seus braços esbel-
tos brilhavam contra o tecido sombrio.

- 
§is1, está fazendo muito calor. Vai fa-

rer-lhes bem - disse e1a, largando o vaso no
chão e voltando-se para alguém que estava den-
tro do quarto. Ao voltar-se, Ievou a mão á ca-
beça e meteu para dentro do lenço uns Íios de
cabelo. Baixou os olhos para o mercado deserto
e depois alçou-os llara o céu, mas, quanto ao
lugar ern que Ian estava sentado, era como si
alí existisse um vácuo, Ela simplesmente não en-
xergava a casê. fronteira. Depois, desapareceu.

O coração ilo rapaz caíu da janela lateral
do atelier e rolou para o balcão da casa fron-
teira -- enterrou-se no pote de narcisos, por
baixo dos botões semi-abertos e das hastes ver-
des... Aquele quarto que.tinha o balcão era a
sala-de-estar, e a porta seguinte dava para a
cozinha. Ian ouviu o ruído dos pratos que a mo-
ça larlava depois da ceia; mais tarde, ela veio
até a janela, batcu um esfregão contra o rebor-
do do balcão e pendurou-o num prego para se-
car, Ela nunca cantava, nem soltava os cabe-
los, nem estendia os braços para a luz, como cos-
turnam fazer as moeinhas. E sempre trazia o
mesmo avental escuro e o lenqo côr-de-rosa a
cobrir-lhe os oabelos.., Com quem morava?
Niaguém mais vinha áquelas duas janelas, e no
entanto'a jovern sempre estava falando com
alguém que se achava no quarto. De-certo, de-
cidiu êIe, a mãe dela era uma inválida. Ambas
costuravam para fcra. O pai tinha morrido.. .

Fôra jorna.Lista -- rnuito pálido, eom longos bi-
godes, e ur:ra mecha de cabelo negro a cair-Ihe
sôbre a testa. Trabalhando todo o dia elas mal
conseguiam. ganhar o bastante para viver, mas
nunca saíarn e náo tinham arnigos. Agora, quan-
do Ian se sentava á sua mes":, escrevia uma sé-
rie de novas promessas. . . "Náo ir á ianela ilo
lado antes tle cerSa hora. Assinatlo, Ian French.
Náo pensar na màça antes de terminar os traba-
lhos do dia e guardar os pincéis. Assinado, Ian
Freneh."
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Nada mais simples. A vizinha era a unica
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pessoâ que êle na realidade desejava collhecer,
porque ela era, achava lan, a única outra pes-
soa dêste mundo, que tinha exatamente a sua
idade. Ele não suportava as moças que vivem
rindo e não sabia como se portar com
as mulheres feitas. A vizinha era da sua idade,
era... era bem como êle. Sentado no seu atelie(
sombrio, cansado, com um braço pendendo por
cima das costas da cadeira, Ian olhava fixamen-
te para a janela vizinha e imaginava-se lá den-
tro, em companhia da moça. EIa tinha um tem-
peramento violento; ás vezes os dois discutiam
terrivelmente. A jovem tinha um geito de bater
o pé e de torcer as mãos no avental... furio-
sa! E raramente ria. Só riu quando êle the con-
tou a historia dum gatinho absurdo que costu-
mava rugir, fingindo leão, quando lhe davam
carne para comer. Coisas assim faziam-na rir...
Mas por virr de regTa ambos ficavam sentados
juntos, muito tranquilos; ê1e, bem na posição
em que estava agora, e ela com as mãos entre-
laçadas no colo, sentada em cima dos pés. Fa-
Iavam enr voz baixa, ou ficavam silenciosos,
cansados d-e trabalho do dia. Naturalmente, a
moÇa nunca lhe fazia perguntas a respeito de
pintura e estava claro que Ian fazia dela os re-
tratos mais maravilhosos e ela os odiava, por-
que êle a pintava tão magra e tão sombria. . .
Mas como era que êle ia travar relações com a
vizinha? Aquilo não podia coritínuar assim anos
e anos...

Então Ian descobriu que uma vez por se-
mana, á uardinha, ela saía a fazer compras. Em
duas terça-feiras consecutivas a moça saiu para
a janela com uma capa antiquada por cima do
avental, trazendo no braço um cesto. De onde
estava sentado Ian não podia ver a porta da
casa dela, mas na tarde de terça-feira seguinte
á mesma hora apanhou o seu boné e correu es-
cadas abaixo. Uma encantadora luz rosada pai-
rava sôbre as coisas. EIe a viu esbrazear o rio;
as pessoâs que caminhavam na sua direção ti-
nham iostos e mãos rosados.

Ian se recostou na parede lateral da casa,
esperando a vizinha. Não tinha a menor idéia
do que ia fazer ou dizer,

- EIa vem aí 
- murmurou-Ihe uma voz

interior. Ela caminhava muito depressa, com
passinhos miúdos e leves; com uma das mãos

levava o cesto e com a outra conservava a capa
fechada... Que podia êle fazer? Apenas se-
guí-la. . . Primeiro a moçs entrou no merceeiro
e passou longo tempo 1á íentro; depois saÍu e
entrou no açougue, onde teve de esperar a sua
vez. Levou um século numa loja de fazendas,
procurando combinar alguma coisa e a seguir
foi até uma casa de frutas e comprou um limão.
Quanto mais a contemplava, mais Ian se con-
vencia de que devia aproximar-se dela e apre-
sentar-se naquele mesmo instante. Seu sangue-
frio, sua seriedade a sua solidão, até o próprio
geito que ela tinha de caminhar, como si esti-
vesse ansiosa por se ver livre daquele mundo de
pesoas adultas 

- tudo isso the parecia natural
e inevitável.

- Sim, ela é sempre assim 
- refletiu o ra-

paz com orgulho. 
- Nós não temos nada de co-

mum com essa gente.
Mas agora a rnoÇa voltava para casa e fan

continuava aÍastado como sempre. . . De súbito,
ela entrou numa leitaria e, através da vitrina,
êle a viu comprando um ôvo * tirou-o com tan-
to cuidado do cesto! 

- um ôvo trigueiro, de
belo formato, exatamente como o que êle teria
apanhado, si o mandassem escolher. E quando
a pequena saiu da leitaria, fan entrou. Um ins-
tante depois tornava a ganhar a calçada e se-
guia no encalço da moça. Passaram a casa d.ela,
atravessaram o mercado de flores, evitando o\
enormes guarda-sóis e pisando nas plores eaí-
das e nas marcas redondas deixadas no chão
pelos potes... Ele se esgueirou pela porta da
casa da vizinha, e subiu as escadas, tendo o cui-
dado de pisar no mesmo instante que a jovem,
para que ela não desse pela sua presença. por
fim a rapariga parou no patamar e tirou a cha-
ve da bolsa. No momento em quc a introduzia
na fechadura. fan num salto plantou-se diante
dela.

Encabulado e mais vermelho do que nun_
ca, mas olhando para a moça com ar severo,
quasi corn rancor:

- Desculpe, Mademoiselle, _ disse _ a ser
nhorita deixou eaír isto.

E mostrou-lhe o ôvo.

(Copyrisht do serviço Globo ele Divutsa-
ção Literária)
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"Ensoio de
dos povos

umo .histório comporodo
do Europo" de Seignobos

AFONSO DE CASTRO SENDA

I

l
i

Ã primeiro gronde virtude deste livro
reside no processo elegcnte de exposição:
Seignobos realizq históric pelo seu melhor
cspecto, oquele ncr realidode consentqneo
com o trobolho em que se apostou: "En-
sqio durfls Hisórtio Compdrado dos Poyos
do Europo" é um exceiente estudo de com-
preensoo e síntese, movimentqdo e vivo
como um documentário cinemqtográÍico.

Por ele oprendemos q encqrqr c his-
tóric, não como um omontoqdo de dqtqs ou
de Íiguras inertes, mqs como uma integrc-
ção dinómica de qcontecimentos e de
ideiqs, ideics impulsioncndo crcontecimen-
tos e ocontecimentos determincrndo e gsse.
qurando continuidcde doutros ccontecimen-
tos e de sempre rejuvenescidcs ideics.

Desde idcdes milenáriqs acompanha-
mos cr evoluçõo dumq humqnidode que em
si contém o permqnenciq dum progresso,

- humcrnidode totcl, trcnspostc sobre si
mesmq, crescidq em contínuos desdobrc-
mentos de instintos. Instintos que sõo, no
homem, nõo progressivos .(ou em progres.
so) nem regressivos (ou em regresso) mcs
simplesmente instintos, 

- controlqdos, isso
sim, ou cqnqlisados num sentido de utilidcrde
ou de engrondecimento pelos progressos
do conhecimento, que aí conseguem, q todo
o momento, ir-se penetrando e descobrindo.
Ã Europa qpqrece-nos quondo os seus pri-
mórdios icm já longe, e em que os conhe-
cimentos sobre a sucr Íormaçõo, ó Íqltc de
documentos, seguros, sõo lmpossíveis. Pqs"
som nq retinc do leitor períodos de permo-
nente ebuliçõo 

- mutcrções Íísiccs de po.
vos, invqsões Íusionqis Íísicos e psíquiccs
de rcços, hegemonia e transposiçôo de cos-
tumes e cqrscteres étnicos.

O homem, adivinhamo-lo nq suq con
dição inicicl, livre de hierarquiqs e de clas-
ses; por isso mesmo que o cdivinhcmos,
quando com ele entrqmos em contcto é já
com olguns tornqdos proprietários dcrs ener-
gios e dqs vidqs de corpos numerosos. E'
esto o mcrneirq como êle nos surge nc Grá
cic - 

q Greciq mqrqvilhosu e respendente

- governcda pelcr cristocrqciq ("pouvoir des
meilleurs, c'est q dire des qnciennes Íamil-
les". "Le droit de décider des sÍÍaires publi-
ques n'cppcrtencit q'cux citoyens et ld qua-

Iité de citoyen etqit réservée qux fils de cito-
yens. Eux seuls étqient odmis dqns l'qssem-
blée de gouvernement et dqns les rongs des
guerriers. Tous les outres vivonis, esclcrves
ou descendents d'étrongers, restcient en de-
hors de lc cité".

Foi sobre este povo, possuidor dumq
unidode de civilisaçõo qo mesmo tempo
que destituido de unidcrde política, que coí.
rcm os romqnos de invêrsos predicodos.

Seignobos bem nos deixq ver que o gé.
nio é q sublimoção dum estqdo de nevrose
colectivq. Cristo; que entõo nos surge, é o
simbolo dum grande movimento de mosscs,
o primeiro grcnde movimento ern que se
qÍirmq um crescimento de potencicl humq-
+o. E' o grito dumq humqnidcde, que, ina-
dcptável, por instintivo Íormoçõô, q crtiÍi-
ciosqs hierorquios vai gncontrqndo. novcs
normqs morqis e sociqis paro nelas se pro,
longor e viver. .A duqlidqde ÍilosóÍiccr dcs
normcts cristõs - que nc sucr marchq forqm
perdendo os trcços carqcterísticos e iniciqis

- revelcr, pois. mcis do que o djletqntismo
dum enviqdo de deus poro redimir os ho-
mens, q consubstqnciaçõo, em linhos deÍi-
nidqs de ediÍicoçõo, dumq Íundqmentql mu-
dançc no qndqmento dqs coisos. Penscrr que
o cristiqnismo Íoi útil, inútil ou pernicioso, é
nõo pensor coisc clgumc. O cristionismo
apqreceu como umq Íatclidcde histórica, de-
terminodo pelos proprios qcontecimentos.

Vcrle, sobretudo, pelo desdobrc-
mento de energics humcnqs que re-
velc, desdobrqmento esse crpenqs existen-
te crté á crioçôo dq suq idcde própria. Por-
que daí parc cá vcle somentá pãr cquilo
que começq q deixqr de ser. Expliquemos
melhor: vole pelc novq idqde que é Àuscep-
tivel de proporcionar. Movimento realizqdo
é movimento morto; visto que movimento
representc umq continucr e cplicqdq cons-
truçõo. Realizcçõo, logo, é o final dc cons-
truçõo cplicadc 

- cujo volor leside nos
novcrs construções, num senitdo àe qÍqstq-
mento, que mecqnicqmente determina.
Construções estqs que surgem jó amàdure-
cidos pelo experiencic da cmterior.

O livro de Seignobos move-se todo- -visto que o apcrecimento do cristianismo
entra logo ncs páginas post-primeirqs 

-,
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com o hegemoniá, dc religiõo cristõ sobre
os qcontecimentos em gercl. Seriq necessá-
riq umq detido, por isso que longa qnqlise
do livro, poro dar umq ideicr cjustado tanto
qucnto possivel. Os contrq, porém, sõo jó
suÍicientemente conhecidos, e o leitor os
perdoorá e suprimirá, porctnto, ncx medidq
em que isso é Íunção expontcnecmente
suq. Com o desenvolvimento do cristicnismo
surge-nos umq série inumerqvel de Ícctos,
uns de mqior retumbcrnciq que outros, to-
dos, porém, qcumulqdos e mutuqmente in-
tegrodos poro volerem como somqtório du.
mq humqnidqde reqlmente vivcr e continuq-
mente sobre si mesmct supercdc.

Sõo c Íormcrçõo e inÍiltroçõo do clero
e da igrejo, - seu desenvolvimento e de-
cadenciq em poder temporcl, oscilcção do
substrqctum dos homens, guerrqs entre po.
vos, desenvolvimento do capccidcde inte.
lectuql, criação de grcnde e pequenqs
obros (literoturcr e orte) origincis.

Guerrqs entre povos, cpcrecimento,
opogeu e derivcção de sistemqs Íilosóficos,
progresso dss ciênciqs, Íormcçõo, deÍor-
mcção e descparecimento de paises, alar-
gomento de horizontes pelcr descobertqs
mqrítimqs; - flsnq5ssnça, Idade Modernq,
em sumct: todo o evoluir e entrelaçcr cté
oos nossos dios.

"L'intervalle entre lcr Íin des guerres
en 187I et Ia guerre universelle en 1914,
e été une période de poix générale d'une du-
rée sqns precedent coincidqnt cvec toutes les
conditions de lc vie lo plus proÍonde que
l'Europe qit connue".

Ã tronsiçõo que voi do século dezeno-
ve qo século vinte oparece-nos deste modo:
grqçqs cros progressos gerois, as coisas hq-
vicm adquirido umq estobilidade nuncc co.
nhecidc. Erq um periodo em quê c mentq.
lidcde gercl se oÍirmcrvc progressivamente
democráticq, em que o povo, no cpontcrdo
crescimento de energios intrinsecqs, vqliq
jú como Íorço por cssim dizer soberqncr.
Submetido, entretqnto, tudo á livre concur-
ren'cia a Liberdcde, Igucldade e Frcternidcr-
de tõo generoscrs da Revoluçõo Frqncesq, hq-
viom, dentro em pouco de revelqr-se um mito.
Ã. tensão Ícr-se introduzindo nqs mcrsscrs cÍn-
siosqs q todo o momento dq sua cota porte
nq vidq reqlmente digna; Íormsvcm-se os
portidos operórios, os sindicqtos, imbuidos
todos, mqis ou menos, dum misticismo vqgo
explosivo, retórico e sentimentql na sucr
gronde porte, 

- estruturc, cliás, que o qn-
domento normql dos crcontecimentos conti-
nuqvq sempre modiÍicando e adcptcrndo c
sempre novcrs reclidqdes.

Ãcentuqvc-se q Íermentcçõo gercl que,
dentro de olgum tempo, por ccminhos dire-
ctos ou indirectos hqviq de conduzir á de-
Ílagroção europeia de 1914.

Como cté oí nuncq sucederq, estq guer-
rc. longe de proporcionqr cr uniÍiêaçõo das
Íorços espiritucis dos povos nela envolvi-
dos, ou mesmo de os agrupor sob qucisquer
trqços de ligaçõo religiosc em choque con-
trq os de outros credos, estc guerrc, dizict-
mos, deixondo umq impressõo de Íundq re-
pulscr pelos Íorçcs e pelcs questões nelo
postcrs em jogo, qcumulqdo tudo isto do sêu
qspecto de bcrbcridcde, - clorgcvc e dc-
vs corpo q um Íorte sentimento de solida-
riedcde dqs mosscrs populares (c estas per-
tencendo qgorc, tqmbem, os élites intele-
ctuqis esclqrecidqs dos nações) dos diver-
sos povos, - solidcriedode esta que de
longe se esboçcvc. Em recção, cs Íorços
detentorqs do mundo ercm impelidqs tr dqr-
se tombem ss mãos, cinda que trcnsitoria-
mente, e qssim temos chegcda c époccx pro-
Íundqmente drcmótica dcr Europc qctuql.

Seignobos cpresentc, no Íincl de seu
livro um copítulo de conclusões, no quol,

' depois de pcsscr em revistcr os pontos Íocc-
dos no seu ensqio, qnotcr: "Lq trqnsÍormcr-
tion s'est crccomplie dcns les domsines di-
vers del'qctivité humqine pqr une
marche crnalogue, en partcnt d'un
procédé d'oction personnel concret, loccrl,
varié pour crriver ct un systeme impersoh-
nel, abstrait, générql, uniÍorme. Elle pcrt'
en politique du commendement personnel
du cheÍ pour aboutir clu çrouvernement cno-
nyme de l'Etct, orgonisé pcrtout dqns les
mêmes formes. En réligion elle pcrt de lc
relotion personnelle du croyscnt mrec lc puis-
sqnce divine loccle pour oboutir cr la reli-
gion universelle qbstrqit d'un Dieu unigue;

- en science elle part de lc reÍlexion per-
sonnelle pour cboutir <r lq science qbstrcite
impersonnele, operant suivqnt des métho-
des uniÍormes etc.".

Comentcr mois olguns pontos indiccti-
cos dos progressos qctuqis e deixq em últi-
mq notc este juizo: "Cependant rien n'in-
dique un declin des Íorces de vie de l'Euro-
pe

"Nous voyons se multiplier les inven-
tions et les decouvertes, les moyens de cir-
culqtion et de jouissqnce, les oeuvres de
la littércture et des qrts. Mais le progres a
été si rcpide que ies peuples n'ont pcs eu
le temps de chqnger léurs hcbitudes pour
s'cdcpter a tqnt de conditions nouvelles".

Este sintomcr de crise de cerscimento <r

EsÍerc
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Os Possqros Voom . . .

ls .psssqros dc Esponüc vooa pelo éu de trfaúí.
Os meninos brincsrn ads ruon,
as aeninos enÍeilarz bonecgs,
os hoalens trabdlhaa,
qs Íabricas cpitcar.

-* todcr porÍe, sossêgo.
?-- Trchalho. Aaot.

3s possoros do ltclÍo vocm plo céu de Jlía&í.
-!: invés do bcter de ssqs,
e'es vêm toncando, vêm roncondo.

Os rneninos logem poro qs ccÍscrs,
os menincs choram de pavot.
as Íobriccs pcrcm.

.=Éí Íods porte, inguieúoçáo,
Gc,€,Íra. iluto, Dôr.

€d+eahl
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Um peguerrucho bonitidho,
olhou conrenÍe porc o céu.

Pensou no oviôo de bringuedo
que d mamãe, ontem, Ihe deu.

Depois...
viu que grcndes bolas pretcs coíam,
cqtqm,

ficou tôo embevecido
E c peasor...
(Pensqria?)
E de Íudo se esgueceu.
Quís, sómente, sbit, vodr, subir...

Blummmm Blummmm Blumammm

-Lc,lgÁÍt 
&,,u(tÁn

Agora, o pobrezinho
está dejtado ha scrgeÍc.
E olho aindq pcro o céu...

Uma pomba brqncrr vôa pelo céu de Madrí.
Possc rnesrno bem pertinho
dos pcsscrros enormes e máus.

E' a dlmcr do garoto
gue sóbe, sóbe, sóbe...
tdmbem poiÍ«: voqÍ.

gue úegc o historicdor Írancês é comenta.
do por Ãbel Sclszqr num crtigo inserto no
"Disbo".

Ãbel Sclozqr, que no seu ensqio "Jl
Crise Europeiq" - àe que "SoI Nqscente"
tem publiccdo artigos de sintese, é levado
q conclusões opostqs isto é: á de crise de
decqdenciq, 

- Ãbel Scrlqzcrr, diziamos, dó
os argumentcs de Seignobos como ilegíti-
mos, "pois que q totcliscrçõo dc experiencic
conlirrua nos períodos de decqdênciq gue
nõo sõo cqrqcterisqdos por um cÍrouxmren
to da vido intelectual, mqs por outros fenó.
menos". Ãcresce "que o problemq depende
dc curvc históriccr dc Europc".

, Àssim, "se considerqrmos q chqmqdq
Idqde Média, nõo como c primêira parte da
curvc históripa dcr Erxopc m(Is como umc

civilizoçõo diÍerencicda c individuqlizcn, o
que podericrmos Íczer apoiqndo:nos nc cr-
quitectura góticc ê noutros Íqctos, jó c cur-
vq da Europc, e portcnto c sucr ldcde, seriq
diÍerente da que Íoi cpresentqda no enscio
citcdo, onde q Idade Média Íoi consideradc
como o período de Íormcçôo da Europc".

Ã. S. diz gue "só c curvcr histórica da
Europc pode deÍinir c suo idade - c quql
por sucr vez é que pode indicqr-nos se c
crise actual é de crescimento se de decq-
dencia".

Ho aindc crç[ui, no juizo de Ãbel Solo-
zoit, o Íqctor dos pareceres pessoqis 

- quê
ctribui c Seignobos 

- 
pceceres de que

urge nos libertemos. (Poilugal).

íEspecial paro ESFER^A)



PALAYRÁS SOBRE

A A4'SSÁO UTILITARIA DO ARTISTA

KLIMENT IV. KOSTOV
Celoboroçõo qponioneo

Viire-se, nq qctucÍJidade, um penido
de soÍrimento qtroz e de intolerqvel depres.
sõo. E' chegado o momento de corret er22

ouxílio da nossq propria condÍçáo.' e esse
o.uxilio cornpete qos rnelhores: - 

qos sá-
bios e qos qrtisÍas. ,{ aspiraçôo é leEí;imo,
e qí q rozão porque os trobclhos dos gue,
dondo côr sornente qos próprios ÍIuxos, qo
subjectivisrno pessool e porticular - no
sirnbolismo, no cubismo ê nos demais is-
mos -, não abranqendo o necessário de
Íormq. q orientcrem q suq qrte num sentido
determinq.do, Íicqm condenados, qo mesmo
tempo que as obrqs de que são qutores, q
umq indiÍereaça gerol.

Para que cqdo creador de .beíezqs es-
píriÍuois posso viver num sentido de cres-
cente utilidode e nõo vé,ict converqindo so
bre si o. Ío.ltcr de interesse e umc justiÍicc-
do antipatio, impõe-se que q suq obÍq vise
a um Íim.

Paro aqir e pensqr com consciêncio,
deve ver o artistq que só no estreiÍo contá-
to com qs rncsscs se qscende ás mqis oI-
fas concepções, - se penetrc Íundo este
Iado primociol do existêncis, E que só esto

'penetroçôo pennite o reproduzir-se, nc
obrq de qrte, o drqmq desespercrdo do vidq.

Contluo o qrtisÍc os seus esÍorgos pcrc
qs mqis drqmáticqs ospr'rcçôes dq humoni-
dode, - sejo intérprete da obscuridcde dos
suas Íorçs sub-conscientes, cspircntes á
vido livre, á concórdiq, & prosperidade,' -nâo será em vão o constqnte esÍorço pelo
aperÍeiçoomento próprio. Somentê Por um
trrrbolho intenso e uma inflexível enetgia
snÍe Íodos os obstáculos se poderão otingir
os rnqis altos ideois dos hornens: - f,iber'
dcde, /ustiçd e Amor. Devemos ter em con'
to porém, as vcntcgens dq Posse crescente
dumq culturd e dum, momento Q momento,
maÍs Íorte sentimento de'viver sociol,
nele conjuqcndo as vtiÍudes rnaiores dqs
civilisoçôes, - tomqndo como notmq o ho
mem, coisg concreto, vido que octuq,, não
como individuo, como ser Ísolodo, mcs numc
inter-comunicaçõo de individualidades con-
vergentes - um na tunção de todos, e inver-
sqmente.

Para que qs obras de ute despertern a
admircçôo gerol, impõe-se gue sejcne dr-na-
micss, "obsotventas" e intel'rqmenÍe Pene'

Írqdas dq verdqde inÍrínsecq, - reunindo
em estrutura os Íorços do qrtistq num equi-
Líbrio de expressôo: Íormq e conteúdo. Im-
põe-se que o artisÍq oproxime o rnois pos-
sível q suo o.brq do. vidq req.l, Íqzendo gue
delq ernqne, como dádivo limite, urt sem-
pre maior cnseio de progresso. E nelo dei-
âor sempre q chamq gue desperto e impul-
sionq, - 

q chqmq gue ho-de nutir as cria-
ções posteriores - que sern ela vão "pos-
sqndo", no sucessôo dos tempos.

Os seus trobojhos devem fuqzer o
cunho, nõo do inerte, mcrs do vivo; - o
cunho que induz no consecução do mogni-
tico - o cúpulo do perteiçãs llumo,nq -,yerÍendo como Íonte de inpossível liqueÍo-
ço.o, o puro e constqntemenÍe remoçodo im-
puiso á mútuq. aproximcção e á prosperido-
de socÍol.

NêIe, no qrtistq, devern cprender os rln-
divíduos, que, rumo.ndo sem pervers<rs in-
Íenções numo. dfueckiz de contínuo proqre-
dir e normal evolução da suq contexturc
mentql, viverã.o no culto do expontoneo e
dc convergêncio de energics po.rc: umo con-
secutivc personolisaçôo do homem. Nêíe
devern encontrqr o incitcmento, o exemplo
dumq irredutível ontipotio por todqs qs mc-
caqueoções sociqis, - c ospircção á Ltúa
comum pelos cnseíos eÍernos da espécie.
Dq mesmo Íormq, é no ortistq gue devem
os individuos encontrcr o exernplo - d in
conÍormaçã.o conttq, c crueldode, q Íoltd de
"polimento" nqs diversos exÍerioriscções -contrq os gue nã.o vibram nos onseios de
todos os demqis - do tamíIio humq,nq.

Por outro lqdo tornq-se dever dnÍe q
vido. e o próprio consciência de coda urn

- o cornbqte sistemático cro obscurcntÍsmo,
á insídic, e á gueno, sírn.bolos de decadên-
ciq. e nível inferior, - r?rÇuendo Írinos vÍ-
brqntes a Íodqs as coisqs que signiÍiquem
progÍesso e culturq - oÍirmdção superior
de rnentclidqde humqnc.

A contínuq sobreposiçôo destes cpai-
xonqdos dq culturq, - sinónimo de bem-es-
tqr colectivo, - bem estcr, q,Iiá.s, de que
gozq.m tqmbem - a indiÍerença cnte cÍs
blasÍémios dos iaimigros do progresso, .bas-

tom para dar o cqdo um a conÍ.iqnçc de gue
pesiôa nenhumq possuidoro de umo sô

bria e dÍscifnodo mentolidad*vivida c



O SENHOR DEUS

LIGIA DE AZEVEDO FÁGUNDES

' "Eu não era assim.. . Depois que o fiquei
çonhecendo é que começou a nascer em mim
rssa revóíta doentía, essa descren,ça e êbse
úio! Porque ele não me larga... Está em
loda a parte ! Como o detesto, corllo o despre-
rc I Qrrizera não ter nasciclo para não conhe-
eê-lo nunca ! Diante dele eu sôfro, eu sinto a
rninha inferioriclade física, eu tenho vergonha
ilas minhas roupas pobres, da minha situação
hunrilde. E eie parece estar contente porque
sabe que eL1 estou sofrendo, porqLle decerto
conhece a callsa dessa minha irrernediável tris-
leza, clessa grancle tragédia que se-ãesenrola
ho meu murrdo interior. E exibe aos meus
hhos humilhados, a carteira sempre cheia de
Eotas, faz questão dc mostrar a meia fina, os
sapatos de pelica bem enggaxados, as unhas po-
Edas... iEu fujo para não vê-lo mais, mas é

inutil leHi-cle encontra-lo sempre junto de
mim, hei-de escutar ao meu lado o ruído do
peu anciar, o éco maldoso da sua voz. . . Entro
num ciner-na. Não posso enxergá-lo no escuro.
Sinto me mais feliz sabendo que não está ao
meu laclo; mas há um farfalhar de sêda, e aos
poucos vou sentindo o perfume fino que ele usa
no lenço... Fujo. Na rua, um automovel bo-
pito roça em mim. O motor parece garga-
Ihaq da minha pressa ridicula. E recostado no
lssento de veludo, ele está rindo tambem...
No bonde todos são iguais a mim. Falain em
úificuldades, falam em trabalho. . . Ao meu la-
do, um moço conta ao outÍo que o dinheiro
rral chega para a pensão. Defronte, uma velha
de olheiras fundas, guarda alguns niqueis
numa bolsa antiga, empurrando a todo mn.
mento uma mocinha que a custo solétra urrr
illuncio de "precisa-se".., No bonde eu me
rinto bem olhando aquele professor de térno

Êrr e posso corn esse oceqno de soÍrirnenÍo,
he negará o grandioso dq tdreÍo.

E então poderá yeriÍiccrr-se gue o ortis-
!o, sedento dumq sublime oproximoção, in-
lirnomente engrandecido, se dará oos ou-
bos, oposÍondo-se ern exprimir o júbilo e a
estinra que nu|'re pelos demcis, - aceiÍon-
do as próprias cdagôes com prcE$ insqciá-
pel e discreto entusiasmo. (Bulgária).

lustroso e pasta desbotada. Todos parecem tel
a mesma preocupação da vida, todos parecenr
irmãos. Mas de repente, atrás de mim, ouço
uma voz: "Que tédio sinto hoje !" Volto-mc,
e dou com ele. Ainda ele ! Tem as côres sa-
días da bôa alimentação, tem o corpo forte dc
atléta, embelezado pelas roupas bem feitas...
E eu olho para as minhas mãos anêmicas, pa-
ra os meus pobres ombros estreitos, porque
nunca puderam praticar esportes nos clubes
alegres, porque sempre viveram na humidacle
doentía do porão. Decerto ele sabe que o de-
testo, que me sinto infeliz quanclo o vejo, por-
que em tudo ele é superior a mlim. Em tudo?
Não, espeia... em tudo, não! Ele não tem o
tneu talento, ele não conseguiria nunca produ-
zir o que produzo! Estudou em,colégios caros,
tem uma bibiiotéca repleta de iivros em letras
doiradas, mas não sabe o que eu sei ! Parece
que os meus livros usados, onde nas capas gas-
tas agitam-se os micróbios de muitas outras
mãos, contaram-me coisas que ele nem com-
preende. Porque sofro, a minha sensibilidade
artstica é diferente, os meus cinco sentidos são
suceptiveis ás minimas sensa$es da alnra in-
quieta e dontía que trago dentro de mim.
Penso que reconhece isso. E paga críticas e
compra elogios paÍa tornar-se evidente, vin-
gando-se dessa minha superioridade com a ca-
derneta de chéques que exibe aos meus olhos-
cobiça... Aqui na minha sala detrabalho, sin-
to-me mais feliz, esquecido de que ele existe,
de que invéja o meu talento e eu, o carro que
elle possúe. O carro que usa para comprar
o amor de todas as mulheres ! Curvado sôbre
o papel, escrevo, sozinho, com o meu silencio.
Alguem abriu a porta... Ouço um ruído de
passos... Será que é... Náo tenho coragem
de olhar e freneticamente continúb escreven-
do, escrevendo. . . Duas mãos muito alvas, de
unhas esrnaltadas, batem impacientes na mi-
nha mesa. 'Ele! Ele está aqui tambem! Tapo
com o mata-borrão o artigo que ele veio com-
prar. Ele está aqui, está nas ruas, nos carros,
nas igrejas, em toda a parte ! São fisionomias
diferentes, são de outÍas nacionalidades, têm
nolnes diversos, e no entretanto... é um só!
E' ele, é o senhor do qual dependo, o senhor
Burguês, o senhor Dinheiro, o senhor Deus !

I
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Aspectos do oniquilomento do vontode
humono no literoturo

JOSE' SANTA RITA
Especial para EStr'ERA

E' sempre com saudade, poderemos mesmo
rlizgl 9611 a nostalgia do sul, que os escritores
do norte da.Europa falam do azul mediterraui-
co. Goethe é um exemplo significativo, começan-
do uma das suas mais vulgarizadas poesias pe-
los versos: "conheces a terra 

- onde florescem
os limões ?" Ao verem um cüma que não obri-
ga o homem a lutar contra êle, supõem que é
aqui que se encontra a Vida na sua máxima ex-
pressão.

Também nós nos sentimos arrebatados com
a exuberancia das regiões tropicais, onde a Vida
é tão intensa que o homem não pode caminhar
nas florestas sem a destruir a maehado. Mas
devemos lembrar-nos dos comehtários que Ste-
f.an Zweig faz pela boca de um dos seus per-
sonagens: todos os europeus, ao partirem para
os países quentes, levam consigo sonhos de tra-
balho, de humanidade e civilização. Mas em bre-
ve embrutecem, vencidos pela febre ou pelo
alcool.

lSs países mediterraneos, o clima não chega
a dispensar os homens em absoluto do trabalho,
como nas regiões dos trópicos, onde não têm
cuidados de vestuário, e a alimentação, pode
dizer-se, lhes cai na bôca, quando á sombra das
árvorês de fruto. Mas aqui também não necessita-
mos de reagir tanto como os povos do norte para
defender a Vida, nem de criar artificialmente
aquilo que a natureza nos não dá, por isso vive-
mos numa situação falsa: conveneemo-nos de
que não temos necessidade de trabalhar; e en-
tão, não somos aniquilados, mas rastejamos.

AxeI Munthe fala, com uma admiração quá-
si panteísta, do azul do mar e do céu de Capri,
e da beleza da ilha. Mas êle pensa como um ho-
mem que viveu a sua vida noutras paragens, e
que apenas admira a paisagem mediterranica,
e não a humanidade. E' um observador super-
ficial. Eça de Queiroz também fala muitas ve-
zes do azul do nosso céu, e algumas das suas
descrições de paisagens portuguesas são dos me-
lhores trechos da nossa literatura. Mas êIe mos-
tra-nos, ao lado disso, a nossa indolência, o nos-
so desmazêlo, e que quem quere realizar algu-
ma coisa, ou tem qualidades para isso, acaba por
caír no marasmo dos outros. Aqui já não há
apenas a fôrça da natureza, como nos climqs
tropicais; há também a convicção de que todos
hão-de proceder sempre de uma determinada
maneira, e não serve de nada cada um incomo-

dar-se para modificar o curso dos aconteeimentos.
Alguns escritores há que julgamos caracte-

rísticos da descrição dêsse aspecto da persona-
lidade humana que é o aniquilamento da von-
tade pela natureza ou pelas circunstancias, ya-
mos referir-nos a Jorge de Lima e a Tchekhov.
Calunga é a representação do homem vivendo
em pantanos, cujo prazer absorvente é o barro,
e combate as febres com a aguardente que,
adormecendo-o, the tira a sensação da vida e a
consome lentamente. A sala n.o 6 simboliza bem
a maior parte dos romances de Tchekhov: o ho-
Ínem para poder viver tem que se adaptar á
estupidez dos outros homens de um modo re-
gular, monótono, infindável, que lhe tira todas
as preocupações intelectuais e o transf,orma num
sêr tan inutil como todos os outros.

Calunga é um nome absolutamente apro-
priado ao livro que intitula; E, um redemoinho
que arrasta para o fundo do rio tudo que passa
nos seus limites, não havendo fôrças humanas
que dêle se eonsigam desviar. O protagonista
do romance acaba por ser absorvido por êle, de-
pois de ter perdido a vida moral e intelectual
no clima das Alagôas. Calunga é um livro que
impressiona pela fórma como desereve essa ab-
sorção lenta; e faz-nos meditar o modo como o
autor enquadra a brutaüdade dos senhores'e a
estupidez dos servos no ambiente deletério das
Alagôas, nas suas chuvas e nos seu pantanos.
Mas, fazendo parte dêsse ambiente, há uma coisa
que nos choca pelo contraste que faz com a
existência humana: é a punjante vitaüdade do
sol da ilha. E' admiravel a descrição de como
essa vitalidade se manifesta a seguir ás chu-
.vas, e dos cururús, das viboras, e de outros ani_
mais que povoam o lamaçal. euanto a nós, o
mais interessante da obra está neste paralelo
entre o aniquilamento da vida do homem e a
exuberancia da vida da natureza. Absolutamen-
te simbólico é o episódio final da fascinação do
cururú pela cobra, quando Lourenço, chegado
ás Alagôas cheio de esperança e projectos, aca-.
ba por se julgar semelhante ao Tótó do Canin-
dé. O mérito da obra está em nos descrever estes
episódios insignificatnes, ainda inéditos em lite_
ratura, com uma minúcia que não aborrece, an_
tes encanta, e um desinterêsse aparente, mas
formando com êles e com o enrêdo um todo.har_
mónico, do qual são parte integrante. fsto leva-
nos a pensar que não só na soi-disant arte pura
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Eu Íenho umc invejc imenso
de ti, co,no]rio Íeliz:
conàecesi-Jhe a adoração;
conlreçe.Ilre a indiÍercnça
SofroJ iVen Íudo se diz...
Pobre do meu corcçáo!...
Cdntaste ertt suq presençd,
o gue sonhei, mas não tiz...
E§tir'êste em sua môo,
mão que elo nem me esteadeu.,.
Depoi+ quando Íosfe ennboro,
encâeste-cr de penas... E eu...
Eu não, meu alado amigo,
guê crs pencs guê tenho agora
(pódes crer no que te digo)
úo pencs gue elc me deu...

C I e ó m e n e c

podemos encontrat deserições belas, mas tam-
bém naquela arte que tem como motivo os as-
pectos da vida e da ação do homem.
, Assim como o episódio da cobra e do curu-
rú simboliza Calunga, também na obra de Tche-
Lhov um homem com fôrça de vontade pode ser
F

iepresentado por uma árvore que êle descreve
hum dos seus contos, eternamente só no meio
da stepe infindável e sempre igual, suportando
a neve, o vento e o calor do verão. O.próprio
Tchekov chega a compardr a monotonia da vida
f,om a da stepe para demonstrar que tudo é inu-
,til, e diz que os homens activos e com uma vo-
bação em breve. se fatigam.
' Se achamos A sala n.o 6 uma obra caracte-
ristica do pensamento de Tchekhov, é porque aí
bá alguém que pretende reagir. Êsse alguém é
um médico de um hospital de alienados que, de-,
pois de também ter pensado, como os outros, que
o serviço tinha sido sempre mau, e havia de con-
ünuar a sê-lo, resolve um dia modificá-Io. E
então é êle que passa por doido, é internado no
hospital onde era médico, e o guarda bate-lhe,
como tinha batido em todos os outros que es-
üveram internados na mesma sala. E' precisa-

fmente nesta altura da obra que Tchekhov con-
segue manter o leitor nurn estado de terror cone-
tante, não um terror eomo o que se patenteia
lnas obras de Dostoiewsky 

- a reacçáo do in-

estava preparado, 
- mas o terror da nossa pró-

pria .impotência simbolizada por aquêle médi-
co que, por ser o unico que tinha razão, era en-
cerrado como doido. E a sua luta inutil faz-nos
pensar que somos tau lmpotentes contra a des-
moralização provocada lentamente por um âm-
beinte deletério como contra a fôrça que apoia
a estupidez.

Parece que afinal a própria obra de Tche-
khov tem como efeito preparar o leitor para essa
adaptação fatal. Mas propositadameute disse-
mos que Tchekhov examina um aspecto da per-
sonalidade humana, apenas um aspecto. Por isso
Gorky, para quem o homem é um sêr com von-
tade, que luta contra aquêles que o domülrm,
ou que, influenciado pela natureza reage contra
ela e a vai por sua vez subjugar numa acção re-
ciproca, censurava Tchekhov e Tolstoi. E' da
essência da arte ter um elemento subjeetivo.
Êsse elemento subjectivo faz com que muitos
descrevam a personalidade humana apenas sob
um dos seus aspectos. Mas, se entendermos que
a arte mais humana é aguela que examina o ho-
mem no complexo de todos os seus aspectos e
paixões, então Gorky será superior a Tcehkhov,
como no Brasil moderno Jorge Amado mais hu-
Erano que Jorge de Lima, pois nos apresenta, ao
lado dos vencidos pela vida, aquêles que a do-
minam, e para quem a vida é a acção.

(Por-tugal).perante acontecimentos para que não



ER ICO VERIS SllvlO
E OS PROBLEMAS DO MUNDO

BARRETO DE ARAUJO
íEspeciol para ESFERA)

Não compreendo cômo aceitar a denomi-
nação inexpressiva com que se pretende bati-
sar osr.Erico Verissimo: romancista do sul.
Não conipreendo, e continúo insistindo que
essa maneira vulgar e sistematica de classificar
diminue relativamente os m,éritos do escritor
gaúcho, cujo esfôrqo se carcterisa justa-
mente em não arrastarem as páginas dos seus
livos o sentido marcante c1a unilateralidade.

'Que se chame os srs. Zé Lins, José Ame-
rico, etc., " de romancistas do norte'], está,cer-
to, por isso que, afinal de contas, os citados au-
tores não têm sinão revelaclo situações e modos
de vida de unrla determinada porção do Brasil,
com maior ou menor realismo. Daí para,. numa
analogia for.çada, inexplicavel, vislumbrar-se
nos volumes do sr. rErico Verissimo os roman-
ces "do .sul", vai uma diferença notavel e não
imperceptivel .

Porque a verdacle bem expressa é que as
excelentes obras literárias do sr. Erico Veris-
simo nada escondem de regional, de limitado,
ante elas vão se extendendo, cada vez mais,
num-vôo largo através dás regiões.e dos espiti-
tos. (Eu quero dizer, em suma, que poderiam
ser publicadas no Rrasil ou na America do
Norte, sendo o autor europeu da mesma fórma
que é um brasileiro.

A explicação do sentido cosmologico das
obras de ficção do sr. .Erico Verissimo nós en-
contraremos nêsses próprios livros, cujos pro-
blemas abordados são preponderantementÉ os
problemas interiores, a dúvida, o cáos psicoló-
gico, a ansia do homem em busca de caminhos
mais suaves, e êstes são os problemas do
mundo.

Problemas politicos, economicos, sociais,
religiosos, artisticos; problemas individuais e
coletivos, 

- é em torno dêsse acumulo de pe-
gueflas esfinges, umas mais indecifraveis e

ameaçadoras que outras, o têrna permanente-
mente humano que oferece ao sr. Erico Veris-
simo a oportunidade que ele sabe aproveitar
muito trem de escrever os mais belos e defini-
tivos romances da nossa literatura moderna.

,E o que muito se póde ápreciar na orienta-
ção literária do autor de "Mqsica ao longe,,
é a sua posição em face do leitor, de franca- li-
beralidade. rEÍe disseca; como um bom legista
da sociedade, aponta os males, mas deixa que

cada qual ministre o remédio. Ainda mesmo
quando nos lembra o sermão da Montanha a
voz náo é a de um doutrinador e sim, exclusi-
vamente, de analista profundo. Não há a pre-
ocupaqão pouco interessante das soluções. O
sr. ,Erico Verissirno deixa que o leitor con-
clua -

Só uma filosofia o romancista abraça: de
amor. clt bonclacle, cle ternura, de reflexões oti-
mistas, visando aniquilar o germem do deses.
pêro, cla desgraça, do irremediavel. iFernanda,
Olivia, são dois simbolos de abnegação e de
esperança. Cada ocasião que falam a, gentd
percebe que está aprendendo alguma coisa
uma sensação lsenéfica nos invade o introspe.

. ctivo e o nosso cerebro começa a atuar, a
trecÍuzar os pensamentos. Precisamente po
que os romances do sr. iErico Verissimo
ensinam a pensar. Sim, pensar nos problem
do mundo.

Já em "Carninhos Cruzados" e mais adi
ante em "lJm logar as Sol" êsses proble
são expostos na mais rigorosa nudez, eles vã
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surgindo por detraz das opiniões dispares
inesqueciveis personagens, cada qual lepre

Eunice a "gran-fina" intelectual, cinematog
ficamente "moderna". 'Ehrsenio, um inada!
do que num esfôrço supremo consegue
vendar as raizes do seu complexo.

tando diferentemente uma Íhentalidadé. u
fáse de cultura, uma classe, uma época
zante.

O reacionarismo erudito de Acelio
tanho assinala nêste o teorico dos
res. Campo l-argo, um autoritario de

Nesta colmeia de vidas. de tem
tos, agitam-se as questões reinantes em

personagens são mais definidas. Não falt
capitalista ambicioso, nem o artista i

so século, num singélo convite ao leitor pa
discuti-las tambem, no tom de quem afirn
que tai colaboração é imprescindivel . E é
"C)lahi os lirios do Campo" onde essas q
tões aparecem mais â tona e as conviçõeJ

endido, nem o judeu torturado por gran<
maguas, nem o anti-semita intolerante, nem
pessimista, o proletario, o "snob,,, -defenderem com ardor urna tése riuma
ciliação inrpossivel. São fronteiras



ANTÔNIO BARATA

íEspecicl poro "Estera")

Os nossos criticos literórios, de um
modo gerol, qucndo se ocupcm dolgumo
notável obrq estrqngeirc editada em nosso
poís, costumom tecer hinos de louvor ope'
nos cro qutor, nõo tocqndo nem sequer de
leve no nome do trudutor, como se o trqbq-
lho dêste nadc signiÍicqsse.

No entqnto, só mesmo quem nuncc teve
oportunidade de trqduzir parc o nosso idio-
mo olgum livro originqlmente escrito em
línguo de origem não lctinc, do inglês, por
exemplo, pode menos prezqr o popel do trq-
dutor, pois desconhece que, por melhor que
êle conheçcr êsse idioms, gcstc horqs intei-
rqs qntes que possct metqmorÍoseqr em por-
tuguês umc dezenc de páginqs. Ler bem
umu língua é umq coisq. Trqduzí-lq bem é
outrq coisc muito diÍerente. Um livro trqdu-
zido do inglês tem de ser totqlmente escrito
de novo, oproveitcrndo o trqdutor quosi que
crpenqs c idéia do qutor. Dôsse modo, o mé-
rito do trqdutor é evidente, pois que o estilo

em português, lhe pertence totcl-
mente.

Muitqs vezes ouvimos umcÍ pessoq, que
nüo conhece qbsolutsmente o inglês, dizer
enÍáticqmente:

- Mqs é notável o estilo de Ãldous
Huxley !

O elogio, nesse cqso, deviq ser diri-
gido nôo c Huxley, mss co seu trqdutor.
Tcnto que, se oquelo pessoq se der cto prct-
zer de' ler tôdas qs obros jó trcduzidqs de
Huxley, cchqró entõo diversos "estilos", que
correspondem um o cqda trqdutor. O que

iomcis elq conhecerá, q menos que qntes
oprendc proÍundamente o inglês, é o ver-
dcdeiro estilo de Ãldous Huxley.

Ler umo línguo estrcngeirc é um prc-
zer. Por outro lqdo, trqduzir' umc obrq de
seiscentqs, oitocentqs -ou mil págincs, lon-
ge de ser um prqzeÍ, é qntes um trqbqlho
cujc execução requer umcr inesgotável re-
servq de pcciêncic. Há livros de traduç&o
tõo lento e lqboriosq que só umc pessoc do-
tcdo de extrqordináric Íôrça de vontqde, e,
sobretudo, de notável culturq geral pode
Ievá-lc q cqbo com êxito.

Pqrq bem trqduzir é necessário não
ctpencts entender, mqs scber também inter'
pretqr. Muitos vezes umct Írqse, umq ex-
pressõo idiomáticc, ou mesmo umc simples
polavrcr, sõo de trcdução completcmente
impossível. Nesse cqso, entôo, o trqdutor
ver-seá obrigcdo o interpretcr, isto é, a to.'
mqr do autor openas o sentido do que êle
quiz exprimir, escrevendo tudo novqmente
em português, o que equivole q um verdq-
deiro trqbclho de colcboroçôo.

Emil tudwig, um dos escritores mcis li-
dos no mundo, reconhece êsse direito aos
seus trqdutores, pois declcrrq em crtigo de
suq qutoricr publicado num dos últimos nú-
meros do. "The Soturday Beview oÍ Litercrtu-
re", de Novc York, - 

"o qlemõo que utili-
zo é impossivel de ser trqduzido literalrnen-
te com êxito parc quclquer outrc línguo,
mqximé pcrq qs de origem nâo germcnico".

Tornq-se necessório, pois, que os críti-
cos literários Íaçcm mois justiçq sos bons
trqdutores. Sem o inestimóvel concurso dês-
tes, q mqiorio dcqueles nõo poderia des-
Írutqr dos ineÍáveis prqzeres proporcioncdos
pelo leitura dqs mq?qvilhosqs obrqs da
literoturq nõo lqtinq.

Ã Céscr o que é de Céscr.

sas que os separalr em latitucles longinquas, na
negação completa da afiniclade que cleveria
unir toclos os homens. Frot-rteiras onde o san-

gue e o dinheiro se Íunclen'r. clerrctenrio-se etn
cima clas chagas huntanas. Fronteiras que não
se transpôern sem a renuncia c1e dignidades e

de l,irtucles próprias. Fronteiras onde se ins-
crevem avisos funebres de que do lado de lá
é diferente e o viandante precisa se ornamen-
tar <le outra roupagem moral .

Porém, o sr. Erico Verissimo possue um
passaporte e percorre-as livremente, num exa-
me acuradô. E nãô há nacla que forneça maior
prestígio a url romancista corno êsse poder
de analise. Principalmente porque é aplicado
com o intuito de revelação e de con.rpreensão

da cicla, como ela é verdadeiramente, e como
deveria ser si não fossern muitiplos os moti-
vos determinantes da inquietação munrlial .

(Baíd)

OtrodutoreocrÍrico



Fiaalidode otuoJ do pintwa 
- Ãlgu-

i{, mcs coisqs do mundo crntigo estão descrpc-
t. recendo e outrqs oparecem pcrc se colo
. ccr eül seu lugar sem contudo substitui-las.
,, O Tecrtro está cssin dicrnte do Cinema. Ã
f' Ãrquitetura estó muito pcnc dicnte de nos.
L "o sistêma econômico, 

-nõo 
consid,erqndoj sómente o Brqsil, mcs quqsê tod,o o mun-

: do civiliscdo. E o destino dc pinturc ladeia
cr fotogroÍícr, o cinemq, c crrte grúÍicc, sem' achcs quqse o lugcn onde deve Íiccr, o seu
lugcr. À.s ortes do desenho pcrece que con-
tcrm com mqiores possibilidades, neste mun-
do moderno, nõo no Brcsil. Jl grcnde tira,
gem que se póde Íqzer dq xilogravurc, da
grqvurq em linoleo, dcr aguc-Íorte, só tem
um símile na reprodução meccnicq dc lito,
grrcÍíc, que melhor do que outrc modqlida.
de subordincdcr á impressõo gráÍiccr rece.
be o conteúdo sentimentcl, ideologico e
poetico. InÍelizmente, nem neste ccso, no

. Brasil, se póde fazer clgumq coisq. Estive
no mês possado nq mqis qdiqntcda Íóbri.
ca de papel dêste pretencioso "mcior pcr.
que industrial dq Jlmerica do Sul". Ãs fo-
lhinhos que esüo sendo Íeitqs nessc Íábricq
de papel, serôo ilustrqdqs com crômos li.
togiráÍicos cujos modelos vierqm dc Euro,
pc e dos Estados Unidos. Os litógraÍos se
limitcm c copicr paizcgens de neve, cqsq.
río holondês e normqndo, os pqnorqmqs
suíços, alpinos, qustríscos. Ora, estas Ío"
lhinhqs võo qos milhcres servir á umc di
vulgctçõo crtificicl, rrostclgiccmente. Rculi DuÍy cujcs cquorelas são 

-bem 
conhecidqs

dcs póginos de "Vogue-Vcnity Fcir", prin
cipclmente, Íez um painel grcnde nc Expo-
siçõo de Pcrís. Piccsso nesscr mesmq expo-
siçôo encheu de protesto um qfresco, "Guler.
nicq", inspirqdo no horror dc mctcnço que
cs 

-vctgqs 
"nqcionqlistcs" de Frqnco empre.

ênderom. Os mexicqnos sôo bem conheci-
dos. Os qmericsnos tambem. E cgorcr aí no
Rio, Portinqri estú pintcrndo pelc primei,
ra vês no Brqsil um ediÍício púbtico ãe im-
portoncicr. Estqs coisas Íczem penscn nc fi.
nclidcde cltuql dc pinturo. Nõó tenho tem-
po pcra explicor muito.

Quqdros porq Museu e pqrq ensinan
pintura 

- Corlos Prado gue visitei no ou.
tro diq cqui em Sôo Pqulb estó pensando
no destino dc pinturc e conversámos sobre
os "qucdros psra Museu e pcra ensinsr
pinturc". Se os artistqs só Íczem os seus

(Especicrl pcra ESFERIL)

quodros parcr Museu e pqra ensinccr como
se deve pintcn eis que é muito limitcdo a
possibilidade dc pinturcr. Concordei que
erc mesmo e c conversc foi cndcmdo e pu-
xqndo qs idécs. Corlos estó pintcndo numtr
suq invensõo de qÍresco. Me mostrou tr
cdorcçõo do Bom Jesus de Pircpórc (sou
eu quem estou dando este nome co trqba-
tho) e me perguntou o que qchcrva desscr
"Mõe com Íilho", pintcdc sôbre o mesmo
material. Esta ctividade artisticc de Ccnlos
Prado nôo é isentq de um progmctismo inte-
ligente, porque ressqlvq muito o sentido
da tendêncic dôle, qo mesmo tempo que
qÍastq c pintura dos seus limites de catclo-
gqçã9 e reÍlexo didático, excluindo o qu«r-
dro de Íicqr como ccessório de pcnede e
objétô de luxo.

CorIos Prodo terá encontrq.do o ccmi-
nho 

- Nõo interrogo por que seria duvidcn
e pelo rcciocinio que q gente seguiu ncr
conversc Íiquei pcrc além da dúvidcr.

Pcrêce-mê que Carlos Prodo está no
grcnde cqminho, si no Rio não se conhece
este qutêntico produto da raçcr que é o pintor
Ccrlos Prado. Muito moço, êstudoü en-
genhoric e queric se dediccr á crquiteturcr

- "mqs como qrquitetura é comércio e
tqnto Íozia Íicqr nesse rqmo como ir vender
ccÍé" 

- 
qcqbou pintor. Escrevi prodúto de

rcçq, mqs tolvês coibq melhór qcentuqr
que é de_ Íamílic, êsse rqmo cdmircvel pe-
los seus homens de espírito dútil, que nõo
se uÍqnqm dos "quotrocentos cnoi" por
que têm muito o que'Íczer hoje... pois as.
sim de Íomílic, com um tempercmento mqis
poulista do que inglês, artista pela pacien"
ciq dq pesquiza no que êle entendê pelq
"proporção dq Íórmo", e que já erc c suq
conoiênciq do orquiteturo, eii cqui apr+
sento Cqrlos Prqdo, q quem Íctta b animo
de- comelô {os pioneüos. (Estó provcdo que
Cristovõo Colombo tinhq êsà animo 

-de

ccmelô).
Como ê/e pensc e o gue acqbaná, Io-

zendo 
- Orq, os qÍrescos de êle está fc"

zendo e que pensc continuqr, Íovorecem
umo ci:liccçõo muito diferente dc pinturc
do que crté ogorc deu enseja o qucdro de
cqvqlete. Nqturqlmente que náo sà trata de
umc inovoçõo totcl, mqs de umc modificc.
ção no reclizaçõo do murql. Nõo estou cu.
torisqdo neà é este o meio mais eÍiciente
porc dcr o conhecey o processo dc pintruc

Poulisto Prodo Pintor Pioneiro
GERATDO FERRAZ



A licôo do mor,
ESPECIÃL PÃBÃ E§iFEN.Â.

Poeta, si queres oprender o seaüdo da vido,
aprende, primeiro, o iÍlieÍprelar a üção do arcr.

.l
Qucrndo Íe sentires veocido pelo consoço e pelo desôaüao
porc as grandes lutas do espiriÍo,
e c tefia te Pqrecer iaulil e ÍtíIr(r o úeu §onào,

e os hoalens Íodos, uns verflles iasigniÍiccnles,

- guaado tiveres perdido, ern su!âct, o goslo de viYer, -
vcÍe píocutctÍ o mdÍ e aircFtê em suos ogruss.

ÊLe é o sfulbolo do arolri:ueEÍo, qze nôo paru, dc rido,.9ue tão pôrd'

Poetc, si queres seÍ grrande e ser perÍeito
dá cr teus reÍsos o riÍmo dos ordos do racrr.
Ele é d séraênÍe de Íoda crecçôo,
é d proprta Íonte do vida,
poÍgue todd yido nera do ra<:*

O mcr ,á o qtande acestre da vidc.'
d. o:trolção de suos molécuJos
é o exemplo vivo dq união e da Íoryq,
sêm o gue é impossivel, nd teÍÍa,
a conguisÍc dc Íefi:cidode eÍrÍÍe Íodos os âoraens,.

Por isso é que se comp<rÍcr c nultidáo ao aarÍ.

Poelc, si gueres oprender o senÍido da libedade'
apreodo pÍímeito, d inteÍpÍetú a lição do ma*
(E os poetos sempre Íorcia os grrorndes preqursores da liberdade,
porgue cprendetcitn ct ccÍÍrÍor iüspÍrados nc lausicq do raaL
gue é'o musicc da Jiberdade.

O mar é o priner'Pio da libertoçáo:
de sua contemplcgáo é qae,?oseeu o son}o dos priaelros ncnegdntes e dos prinmeiros revollados,
em buscc de aovos aundos e de aovos Íóraas de vida,
era que os àoaens pudessera ser arcis ÍelÍzes sôbre d, terÍd.

Poetc, si gueres oprender o sentido da riáa e da liberdcde,
rrprende, primeíro, d, interpÍeto,Í a lição do r,or.

EBRSEL R

(BATÃ)

crtuolmenle estudodc ou, melhór, exped.
mentqda por Ccrlos Prcdo. Ele seró levcdo
a fcrzer urnc exposição, que seró cqui em
São Pculo primeiro, e depois deveró ser le.
vodc qí porq o Rio. Ão lcdo desscr exposi.
ç-õo êle preciscrá esclcrecer o como e o por
quê dc suq pintura. Uma lcrgc propcgon-
dq entre os interesscdos terú possivelmente
resultqdos. Como se trqtq de uma crplicc.

ção técnicu dc pinfurcr, é possivel que ou.
tos cproveitem qs suas pesquizqs, detur-

pcrndo os resultqdos, como tonto tem acon-
tecido.

De guclquer Íórma, c pinturc de Ccn-
los Prcdo póde cbrir rrmc piccdc novc nes.
se mundo tão dominado pelcs trcnsÍormc-
ções que a m&quinq trouxe. Ãnuncicrndo-c
Íico como partidório déla, nem tendo de
qcontecer que pelo mesmo trilho venham a
passcr depois os embusteiros e os mistifi-
ccrdores, que num mêio como o nosso con-
tcrm com todas qs fccilidades.

(S. Paulo).
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As maleítas -seZonismo
ADELAIDE ESTRADA

(Especial pma Esfera)

As maleitas, grassaln como praga em to-
clo o mundo; são cios rnaiores flagelos da hu-
manidade. ,L,sta moiéstia é em algunras partes
do globo mais intensa e mais ferina. Âi ma,
leitas agarÍam a súa prez4 perseguem-na
com reinciciências e repetições que atingem
por vezes malignidarle perigosa. Predilétas,
como tantas infecEões, da tenra idade, as ma-
leitas destroem a procreação.

É no meio rural que mais se encontra
esta moléstia. Recruta o melhor das suas ví-
timas entre os jornaleiros do campo, paral!
zando-os a cada aconaetida das fébres. As ma-
leitas, além de suprimirem muitos milhares de
seres, depauperalll os que lhes sofrem os aces-
sos e conduzem o indivíduo a tal definhamen-
to, que a raça é levada até ,á decadência.

Chamou-se impropriarrlente a esta praga
indígena, paluclisruo, pelo falso conceito que
a princípio se tinha desta terrivel doença: o
pantano, paú1 (do latim, fal,ws, paludis), dava
a febre; a febre tinha portanto origem no pan-
tano.
' Os Italianos chamaram a esta doença,

tnalária, termo que envolvia o conceito de ma-
lignidade e corrupção do ar; atribuíamr a in-
fecção ao ar malífico dos pantanos.

Sezonismo é o vocábulo que mais se

ajusta ,á expressão da doença. cujo fenómeno
especial de manifestaçáo é a sezão.

Êste mai é antigo ; jâ é reÍerido por Gil
Vicente, que alude ás maleitas de Tomar e ás
febres do Alemtejo.

O nosso rifão "quando mal nunca rnralei-
tas" demonstÍa como era popular a àoléstia
e como era temicla a-sua gravidade.

Professava-se outrora que o pantano, os
charcos, toda a água estagnada produzia esta
pestilência. Há um século preciso, que entre
nós, se cofirecou a fazer a cultura clo artoz,
aproveitando os pantanos desprezaclos e aban-
donados, transformando-os em arrozais. A, in-
coerência popular cedo começou a considerar
a orizicultura com,o bode expiatório da cala-
midade, que já existia anteriormente.

Não tardou que se estahelecesse contenda
entre dois partidos que guerrearam com in-
tensidade: por um lado os patrões encantados
com a perspectiva do lucro material; do outro
os jornaleiros que, para ganhar o pão de cada

dia, apanhavam a pestilênciá que atribuiam
aos arrozais e que os inibia de continuar a
ganhar a vida. Nos organismos em que as Írla-
leitas se implantavam, enraizavam; chegalram
a tornar-se o seu maior inimigo que pela sua
intensidade ou resistência anemiavam, lesio-
navam e por fim caquetizavam. O sezonado
crónico transformava-se num avariado invá-
lido.

Vários inquéritos, muitas comissões; e
não havia processo de se chegar a um enten-
dimento. visto que os deiegados de alguns dis-
tritos atribuiam â orjztcuitura toclos os males,
'outros rnostravam indiferença e outros ainda
afirrmavam ter sido benéfica pata a saúde, a
cultura do arroz.

As lutas foram extraordinarias; chegou-
se á barbarie da destruição selvática dos ar-
rozais; foi uma verdadeira guerra orizicola e
entretanto a epidemia ia ceifando vidas como
a- mais letal pestilência. Ern algumas fregue-
sias atacava em massa os povoados pu."à.r-
do condena-los á extinção, num dêspovoa-
rnento progressivo pelo excesso dos óbitos so_
bre as nascenqas.

De alguns depoimentos se concluia que
os arrozais em muitos logares concorriam pa-
ra a extensão da rnalária; afirmavam que um
pantano semeado era rnil vezes pior do que o
pantano abandonado; consideravam a vegeta-
ção da gram,ínea durna nocividade que náo
existia na vegetação palustre ordinária.

Por outro lado as maleitas eram impor-
tadas do Brasil, e especialmente da África, de
onde os emigrantes de torna-viagem regres-
savam cada vez em maior núrnero atacados
pelas febres tropicais. irmãs clas nossas rnalei-
tas.
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A esta importação externa juntava-se a
importação interna, devida principalmente aos
movimentos internos de trabalhadores agríco,
las. Do I{inho e cla ,Beira toclos os anos vi-
nham bandos para as cavas e vindimas do
Alto Douro, e da Beira outros bandos dirigi-
am-se para as ceifas do Alemtejo 

]

Regressavan-i com o seu salário no bolso.
mas a maior parte das vezes, levavam a doença
oara os seus lares, para os seus Íilhos e para
sua aldeia.

Lutou-se contra a misteriosa e
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olefítica até que, há pouco mais de 5O anos, se
rlcscobriu o agente essencial e responsavei as-
sim como o transmissor; a higiene até então,
enlpirica, tornou-se racional.

É sobre a ltalia que mais tem incidido a
infecqão; rnas tambern é ar que mais desenvol-
virnerrto se tcm clarlo ao combate contra essa
enclcrnia.

Êste país tem sobressaido médico-sanita-
rianrente entre os países latinos. Instalou
call,po de experiências, formou sociedades de
estudo oncie do nosso (1) e doutros países,
bolseiros forau colher o procluto da experiên-
cià alheia, para que Portúgal participasse na
crtzada cla extinção do mal.

Esta infecção sezonal é clevida a um pa-
rasita qlre vive no sangue do homem.

IIá várias espécies do .parasita que pro-
duzem modalidades diferentes c1a mesma do-
enqa. A transmissão de homem para homem,
é feita por Llm mosquito especial, o anofeles.
Dos mosquitos, só o anoleies é transmissor
respollsâvel c1a doença, porque só no seu corpo
copulam os galxetas do parasita sezónico que
segue a vida sexual, até a forma nova, inicial,
aquela qlle inocula o homem.

Dos anofeles só a fêmea ferra, suga, le-
ya e traz sezões; só ela precisa do sangue hu-
mano para a n-ratrrração dos seus ovos; o ma-
cho, que se aiimenta de sucos de plantas, é in-
cliÍerente e inofensivo. A femea anofelina só
ferra ao crepúsculo e de noite.

A fêmea anofelina desova á superficie
das águas paraclas, esta5;nadas, ou onde a cor-
rente seja atenuada pela vegetação. Dêstes
ovos nascem larvas que se conservam á super-
fície das águas dormentes, sobrenadando em
virtucle clos flutuadores qlle possuem, ao con-.
trário clas cle outros mosquitos que são deposi-
tadas no interior das águas; as larvas seguem
a sua evoluçáo até ao inséto alado.

Tem uma grande importancia para o seu
combate o conhecimento do habitat do mosqui-
to e o local das larvas.

'Outrora, considerava-se o pantano res-
ponsavel pelas febres, desconhecendo-se a cau-
sa fundamental 

- o pantano servir cle viveiro
ás larvas"dos mosquitos.

Agora cornpreencle-se que o pàntano, sem
anofoles, não porle ser sezonático e pelo con-
trário clualtluer água com anofeles é sezoná-
tica.

As larvas não se desenvolvem só nos lei-
tos pantanosos, lnas tamirenr á strperÍície das

(1) Ai nossas missões de e.çtttd,o tia ltd,-
l.ia, .Jo1am tu.steadas f ela " Rockef eller Fown-
dalion".

águas dos charcos, das poças, dos tanques, das,
pias ou qualquer depósito de água suficiente- ,

mente parada; portanto o male{ício clo panta. ,r

no, provem de servir de receptáculo ás larvas ,.

dos mosquitos.
Onde há sezões hâ anofeles; : onde há

anoÍeles pode não haver sezões. Há logares
indemnes de sezonismo, onde liá anofeles;
uas ciesde que não haja um sezonático náo
pode haver sezonismo, porqrle o mosqito as-
sim não se pode contaniinar; o anofeles não
se nralariza expontanea nem hereditariamente.

O anofeles absorve o parasita quando su-
ga. o sangue do sezonado e inocula-o ao ho-
mem são: espetando o seu ferrão, injéta jun-
to com saliva o agente responsavcl rla cloen-
qa. É portanto cadazsezonaclo r-rm fóco mala-
rigeno, constitue cada um, um perigo para o
ambiente humrano, porque cacla um representa
o clepósito parasitológico, oncle o anofeles se'?
vai infestar, tranêportanclo a malária aos sãos,

estabelecendo assim um verdadeiro contárgio.
A luta alltisezonática tem por fim o tra-

tamento e isolamento dos cloentes e a clestrui-
qão dos mosquitos na sua fáse aclulta e larvar.,

A comissão de Higiene <la Sociedade das

Nações criou a Comissão do Paludisnao em.

virtude da extensão que êste mal tomou em
toclo ô mundo.

A comissão do Paludismo instituiu çur-
sos especiais em Paris, Hamburgo, Roma e
na Iugo-,Eslávia para especializar médicos de
vários países.

Enl Portugal há por toda a parte sezo- ,'

nismo, embora seja muito mais frequente e ,:
mais intenso no Douro, Alemtejo e Àlgarve,
junto das margens dos rios e seus afluàntes.
Contudo nos meios citadinos, como no pôrto, 

.

também se encontrarnr por vezes alguns casos.
de sezonismo, quer em crianças quer em aclul- ..

tos que nunca estiveram em zonas conhecidas
palustres. O combate deve ser energico e em l

Portugal começou-se pela zona maii intensa,
e.stabelecendo a primeira estação experimental
de lâta antisezonática em Benavente em
1e31. (1)

A vila de Benavente foi fundada na mar_
gem esquerda da Beira sorraiana e sobrancei_,
ra ao rio Sorraia. Os terrerlos são pantanosos,
alagados por aumento cle volume àu. ,ág,rr.
do rio. Construiram-se valas cle drenagern-das.
águas das cl-reias, para enxugamento ãos ter_,
renos e facilitar a agricultura. Destas valas
partem sulcos naturais abertos pelo aumento de,
volume das águas. Todas estaÀ superfícies li_:

- (i.) Subsidiada pcla "Rockelelter Foun-
d,ation".
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vres das águas, rios, valas, sulcos, pantanos,
'charcos, duma maneira gerál toda a água pa-
rada ou de pequena corrente. são logares de'viveiro de larvas de anofeles; constutuem as-
sim extensas zonas anofeligenas. Para procu-
rar combater o intenso sezonismo dessa região
foi criada uma estação e dispensário anexo an-

.tisezonático, onde são tratados e vigiados com
a regularidade exigida, os sezonados.

L-ma das medidas profiláticas, além do
tratarnento e isolamento dos doentes, é o com-
bate aos mosquitos'quer na sua fáse aérea por
fumigações ou pulverizações com pós ou liqui-
dos de base piretro, quer na fáse larvar. Os
mosquiteiros, a proteção mecánica com redes
metálicas nas casas, nas janelas, nas portas,

' pritzrn o mosquito do contáto com o homem,
evitando, assim, a sua infestação.

O combate anti-larvar é exercido em
função do conhecimento biológico das larvas.

., Arssim, como êabemos que elai sáo deposita-
das á superfície das águas, para@ aniquilar
pode-se lançar mão da petrolisação, inunda-
ção de petroléo á superfície livre das águas ou
corn qualquer óleo mineral, como o de para-

,fina, por exemplo.
iEstas substancias lançadas assim á super-

fície das águas, asfixiam as lârvas, isolando-
as no ar. Podem-se empregar substancias tó-
xicas, que produzem o envenenamento das

. larvas; o mais empregado em toda a parte é o
Verde de Paris que é um sal duplo.de cobre

' e arsénico, um arsenito acetado de cobre, O
Verde de Paris enlprega-se em geral mistura-

I do com pó de talco ou pó de estrada; o talco
ou o pó de estrada servem de veículo ao Ver-
de de Paris, aumentando assim a massa, for-
mando á superfície das águas uma camada

' densa, cujo princípio átivo tóxico é o Verde
de Paris. ,Esta mistura é empregada para a
pulverização que pode ser'manual ou por meio
de pulverizadores especiais ou feita prl1 i1{16-: planos ,segundo as zonas; assim, em poças,
em pias, em superfícies pouco extensas, em-

. prega-se a pulverização manual. Nos rios em-
, : pregam-se os barcos donde se f.az a pulveriza-
' 

ção quer manual, quer por meio de pulveriza-
' dores, que os barcos transportam. Para a pul-

veúzaçáo dos rios também se emprega o aero-
plano, mas êste é mais empregado para os arro-
zais, o paraiso dos anoteles, como chamou um
italiano aos canteiros da cultura do arroz. O

, ' Verde de Paris é inofensiüo para esta cultu-
. ra, rnesmo quando em flor, desde que se' tenha o cuidado de Íazet a pulveriza$,o depois

do meio dia, hora a que a flor do arroz fecha;
assirn a Verdificação, destroe as larvas e con-
serva a gramínea intata.

AIém da Verdificação, uma das medidas
contra as larvas consiste na deservagem, que
tem duas vantagens, uma destruir muitas lar-
vas e evitar novas posturas, a outra aumentar
a corrente do rio, pela desnudação da sua ve-
getação que atenua a corrente permitindo as-
sim a conservação das larvas. As larvas ali-
mentam-se de manhã; por isso está, indicado
que a Verdificação se faça durante as primei-
ras horas do dia, o rnáximo até ao meio dia,
excéto nos arrozais em flor.

A Verdificação faz-se ern geral de 10 em
12 dias; êstes intervalos êstão em rela$o com
as diferenças de temperatura, pois o aumento
desta acelera o desenvolvimento da larua.

Para verificar a eficária da Verdificação,
colhem-se larvas e observam-sê.

Atlém dêstes meios para ani,quilar as lar-
vas, ainda nos servimos da açáo duns peixes
larvicídas, chamados "Gambuzias" que devo-
ram as larvas.

A luta antisezonática não pode estar só
entregue a médicos sanitaristas; êstes preci-
sam do auxílio da engenharia e da agronomia.

' Os orizicultores necessitam do auxílio da
engenharia, que está a cargo da ,Administra-
ção Geral dos Serviços Hidraulicos, para im-
por a correção hidraulica dos regin-res flu-
viais, que beneficiam o estagno perrnitindo a
cultura do arroz.

Ao engenheiro cabe evitar que as cheias
inutilizem as obras hidraulicas pelo assorea-
mento contínuo: pertence-lhe a indicação pa-
ra preparar o escoamento franco ás enxurra-
das, para evitar o transbordar das cheias, li-
vrar assim das inundaqões, do alagamento,
para destruir ou atenrrar o regime pantanoso'
do terreno, pelo desassoreamento e regulari-
saqão das rlargens quer dos rios quer das va-
las.

Ao'agrônomo pertence o enxugamento
dà terra alagadiça para as aproveitar para a
lavoura, conseguindo-se secar o viveiro do es-
tagno, e, assim suspender o desenvolivimento
do sezonismo. Maus arrozais são assim substi-
tuidos por culturas salubres.

Todas estas medidas concorreram paÍa
que o sezonismo se fosse desapegando e beni-
gnisando; esta doença tornou-se, depois de
áturadas investigaçõés, extinguivel e já extin-
ta numa parte da Europa.

(Portugal)
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Sempre pensei que erq umo tcreÍc diÍi-
cil oindo escrever sobre Eço de eueiroz. Di-
ficil e perigoso. Aquele htmem mqsro, de
riso desconcert«nte, coro ironico e mono_
culo desqÍiqdoromente cssestodo pcrc o ri-
diculo humqno teve tontos biosrcÍos, tqntos
moidizentes, tontos endeuzodores e tqntos
adeptos, cr suq vido e q suq obrq Íorqm es-
miuçodcrs de tol moneirq que se me qligu_
rqvq náo ser mqis possivel reolisor quol-
quer coiso de reqlmente interessqnte, quem
se crtrevesse s tomo-io por temo de um livro.
O Sr. Vioncr Moog, publicondo o 

""r, "rr_scrio: "Eço de Queiroz e o Secujo XIX,,, veio
mostror-me que eu esiqvcr engonqdo. por_
que, conseguiu o outor, Íqzendo umq biosrq-
íicr do romqncistcr de: ,,O primo Borúo-,i, ,.o_
Iizcn um trobolho que, se nõo trqz novidq_
des pcro quem se iomiliorisou l"tlmãr-"t"
com o vido e q obrq do gronde renovqdor
do romonce portuguez, pelo menos reune,de rnqneiro inteligentissimq, elementos vo_
liosos poro o suq vulqqrisoção rocLnol
lsso {oi olccrnçodo pelo foto dé ser gçq ae
Queiroz estudcÍdo nesse livro pelo oàsulo
certo, como resultodo direto de suo época e
de seu meio qmbiente. porque Eçq dá euei
roz, como escritor e como homem, Íoi umcxqnteno sensibilissimq, ccrptcmdo cs ondqs
de pensomento novo espolhodos no otmos-
Íero de seu tempo. Dcí o seu equilibiiá, a
suo populoridode, o suq consogroçõo deÍi_
nitiva, como o interprete mcis Íiel ão socie-
dode onde se movimentou. Interprete. nõo
porque se odaptosse o elc,. mcrs, qo contrq_
rio, porque contrq elo reogia. Como pcrcr se
comboter qlgurno coiso ó necessorià qntes
de tudo que se o divulgue em todqs suqs mi_
nucios, em todos seus ospectos, ninguem
melhor do que o qutor de: ,,O crime dà po_
dre Amoro", tronsportou pctrq o literqturq
portuqruesq de seu tempo qs minucios do
mundo decqdente onde se criou. Coloccrr-
do-se no tempo oo lado do seu biosrofo, re_
constituindo-lhe o cehcnio, estudando o sucr
vido desde o inÍqncio, convivendo com os
seus omigos, qssistindo ós suqs lutqs, ocom_
pcrnhondo-o em suos viqgens, pe.netrondo
no seu lorl lendo o que ele gost;va de ler,
pesquisondo o sucr correspondencio, Viqnnq

.:jl:r{r:, 
.jí
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DIAS DA COSTA ':*
t
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Moog consegue reconstituir otimqmente o 4
seu climq, sendo-lhe qssim Íocil sequirJhe j
pqsso q pqsso qs tendencios literqricrs, 

"s 
,ii

preferencios poiiticos, cs direções ldeoiosil ;
Cqs e qrtisticos. Pode-se dizer que, tonto ',i
quonto estudo de Eçcr de eueiroz ó esse li ,;:,
vro o estudo do tempo de Eço de eueiroz "* .íPortusql. Ã Universidode áe Coimbro, com ;5
o seu reqcionorismo regulodo pelos bodola- ,i
dos dq ccrbrq, qs suos sebentcs pondo di- ,I!ques ós veleidodes renovqdoros oí opcnecà itõo Íielmente como em certos trechos L,.o"q. .

l,-":: d: proprio Eço' de eueiroz ou de Rol ,molho C)rtiqõo. A questõo coimbrõ, onde se ,,-!

chocqrom cr irreverencio sodiq de tolãntos ,j.*
jovens, contrcr q cegueirq mentql de um .*
Costilho, o isolqmento reborbotivo à; il :
Herer-,lqtro ou o precoce envelhecimento ãã .t
um Pinheiro Choqcs. A lutc do noturolis_ .imo importodo do Fronço, contro o romontis- ]ií
mo esclerosodo que dãminovo ;"ã;';;- ;
teligenciq lusq. Ãs ideos iibert*i"r, 

""-t"ã_ .{riqs sociqis, qs correntes filosoficos *cri" ,l§
modernqs qtqcqndo qs murqlhos de um ú;- ,.1
sqdismo estreito. Forqm, entre outro" 

-A"- 
*

.thero de Quentol. Hcmolho Ortisõo, Ioao de , ,6

Deus, Oliveirq Mortins, Eço de erreiroz que, 
1reunidos por ideos comuns, representorcm ,ri

os novqs correntes de pensomento nq terra "jportuguesc. As ruidosos conferencicrs que iio governo se viu nq obrigaÇôo de proibir, "i
são o documento mois evidenie dos ànd"rr_ t+
ciqs desse movimento inteleciuol q"" u"a"" _ripoucos jovens de talento conseguirom reoli_ i
zcn. Pretendiom eles tolvez, corrr esse oti-i"-_ :&
rno que só o mocidode possue. ,"to.*o, L lit
mundo em que viviqm pelo simples Íorco de ;suos inteligenciqs insubmissqs. poucos fo- g
rctm os que superorom Eço de eueiroz no ,i§
entusiqsmo com que se empregou nq cqm_ 1â

pcnha. Esse ensqio oÍiouJhe qs ormqs e eb t
compreendeu que q literqturo deverq ser em t
suqs mõos um instrumento de combote. A i§principio Íez oquelos Íorpcs qguÇqdos e, em irl
componhic de Rcmolho Ortiqõo, olfinetou ,$

os emos, os qbsurdos, os estupidezes cho_ ..á
cqntes de seus contemporoneos. Depois -l
compreendeu que esse forpeor epidermico , ,$
nõo erq o bostqnte. Erc preciso dàr golpes ,tmois Íundos. E q suo pencr, como lcnço-de

I

I



Circulo de lnterpenetroçõo
Ponomericono

Ã idéo de um congroçqmento intelectuql pcrnome-

ricano nóo é nova. Mos, até hoje' os idêolislos que

;-ã;Í;"d"t"*, nóo conseguircm chegor co terreno ob-

iotivo dcrs reolizoçóes.
' I .g,.éti"o, c- Todo*é,ica é um conglomerodo de

ospiroções diversqs, de povos que mcl se conheôem'

ooior" nuncq houve entre nós, o nõo ser no setôr

ã"triio*"t t" diplomútico repercussôo' portqnto'

DCÍ nossc inÍÍo-estÍutuÍq intelectuql ê mentol - umc

poii i"" eÍiciente de coloborcçáo recíproco e de bom-

entendimento mútuo.
'- Dêonte dqs misériqs morois dq velho e deccrdente

Europ<r, da qucl nóo podemos espêroÍ sinôo ruincs e
idéics de destruiçõo, temos o impeÍioso dever de pro-

cuÍor cÍeor - 
por instinto de conservcção e omor á

nossc independencia-umcr conciêncio4onqmericcnisto
rru monÍoismo culturol, dentro dos lfftzontes lorgos

dos possibilidodes do Côntinêntê'
ó desenvolvimento cultural d ecqdq poís da '{mé'

ricc, de per si, nêsses ultimos tempos, tem sido notá'

vel. Em todos os setôres dq inteligência humono, <r

produçóo intelectual olconçou um nivel, de tql modo

Lr"pi"io"o, que hoje podemos qÍirmar ter o Ámérico'
pelJ me.os nessq veredo de culturc, umo personolido'

ãe próprio e moÍconte. Pelc Íolto de Íroternidode in'
telectuol, rro êntonto, os poises do Continente vivem
numo quosi completo outoÍquid mentql, sem qs inter-
ligcçóes do inteligêncio' despresondo, pelo corêncic de

"éí"rto" 
necessórios, êsse comércio .exponsionista de

obros e de coiscs, quê constituem o ceÍnê das ospirc-

çóes e do ideolismo, d<rqueles que trcbolhom pelo es-

pírito.

O Cfucuto de Interpenetração Panamericanc se:á <t

luz oue há-de levor qos Íecontos de Todqméricq êsses

"ii""i"io" 
de sotidqriedade continentql que nos cni-

'-"m.' e nossq obrq é gigontescc e' por isso meÉmo'

,áo ""rá 
dos mqis Íóceis' Mcs, porc tol cometimênto

;;;;;;;,, áesde iá, com a bôq vontcde e coloboroçóo

de nossos irmóos dêste hemisÍério, os quois' como !os'
pensqm e sentem de modo semelhcnte'

Porcr que posscÍmos chegor c ÍinoÍidcdes práticos'

consubstoncicmos q Dosso idéo de interpenetrcçáo in-

têlectuol ponomericono, em 14 princípios:

1o; - DeÍendes c culturq notivo dq Ãmérico' tor-

nondoa conhecidq em todo mundo;
20) - PÍomover c orregimentoçôo de tódos os in'

telectucis nortê, centro e sul omericcnos em torno dos

ideqis de Íraternidqde continentol;
30) - IntensiÍicor, poÍ todos os mêios, c qpÍoxi'

moçóo literúrio, ortísticc e cientíÍiccr entre os poisês

gmãriconos, proãovendo, pcÍc isso, o traduçõo- de

obras marcantes de escritores do Continente e disse'

pdises omeÍicqnos poÍct o crecçõo, nos cuÍsos dos es'
colqs secundárics, dc cqdeiro de "História do Civilizq'
çõo Ãmericono";

50) - Estroitot os reloções aÍetivos e culturqi§
entÍe estudontes de cursos primórios, pÍoÍi§sionois, Íu-
rqis, secündários e universitários dos escolas dcr Ãmé-
Íico;

60) : Estimulcr c creoçôo de cutsos e círculos de
estudos pqnomericqnistqs pqrq o povo;

70) - Disseminor pelc imprenso, pelo rádio e pelo
livro, umo políticc culturol de oproximoçüo poncme-
riconc;

80) -- InÍluir junto ás choncelqrios omericonos !o.
ro c deÍeso de umq político de poz e Íroternidqde con-
tinentqis;

go) 
- CreoÍ umo mentqlidode panomericonisto;

10o) - Promovet Congressos de intelectuqis ome-
ricqnos poro estudos dos questóes ligados á culturc
literório, oÍtística e cientíÍico do Àmericâ;

tlo) - Dor opoio ó todas os iniciotivos governcr-
mênloes que venhom Íortolecer os reloçóes culturois
entre os pqises omericonos;

l2o) - Investigor q histório pre-colombicnc do
Continente;

l3o) - Trobqlhor no sêntido do Íundcçáo, era
codo copitol de pcises omericcnos ou capitdl de pro-
víncios e de Estados dêsses pcises, de Círculos de
Estudos .ã-,mericonistqs. creondo bibliotécos e museus
que Íocilitem êsses estudos;

l4o) - Promovêr c publiccçáo de todos os estu-
dos literórios, ortisticos ê ciêntíIicos que visem os ob-

ietivos dq intêÍcomuniccçôo da inteligêncic continentcrl.
O CIPÂ é umc orgonizoçóo internccionol Iormq-

da e mqntido pelos intelectuais dqs 2l republicos dct
Ãmériccr, cr sober: Àrgentincr, Boliviq, Brosil, Chile, Co-
lombia, Costa Rica, Cubcr, El Sclvcdor, Equodor, Estc.
dos Unidos, Guatemala, Hoití, Hondurcs, Mexico. Ni-
ccróguc, Pcncmó, Pcrroguci, Perú, Republico Domi-
niconq, Urugucry s Venezuelc.

Ã CoMISSÃO COORDENÀDORÃ: Monteiro Lobc.
to, Rubens do Ãmarql, Breno Pinheiro, Sud Mennucci,
Odilon Negáo, Origenes Lessc, Iooquim Mociel -Íilho, Nelson Werneck Sodré, Mcrio dE Àndrcde, Mó-
rio Donoto, Àmqdeu de Queriós, Dovid Ãntunes, Poul
Vonorden Shcrw, Oduvoldo Vicna, Judqs Isgorogoto,
F. Longe de Morretes, Rivodóvia de Mendonçc, Osmor
Pimentel, f. B. de Souzc Filho, Sérgio Milliet, Remy
Fonseco, Rolqel Corrêa de Oliveirq, Joõo Luiz Job, Ãr-
tur da Motc Mqcedo [unior, Leóo Mochqdo, Edgord
Covolheiro, Poulo Zingg, Rossine Comorgo Guqrniêri.

Íodc correspondênciq deverá ser enviqdcr pqrc c
séde provisóricr do CIPÃ, Laryo Paisondit - EdiÍíÇio
Poisandú - Apattamento 9 C - 90 ondar - Fone
4-6418 - São Paulo.
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minando-crs por todos os poises do Ãmérico;
4o1 - Interessor-se junto oos govêrnos de todos os

combqte, Íoi obrindo cloros ncrs fileiros dos
inÍieis.

Foi exotqmente todos os pormenores
desscr otividcãe combcrtiva do creodor de
Frodique Mendes o que o Sr' Vicrnncr Moog
condensou no seu otimo livro, opoiodo em
documentoçóo dos mqis copiosqs.

Por isso mesmo o estudo cdtico dc obrcr

de Eço de Queiroz nõo Íoi siquer cbordcrdo.
Isso é mqteriql pqrq um outro livro que eu
desejqricr ver recrlisodo pelo qutor de: "Os
Herois dq Decqdencio".

Esse desejo provem principqlmente de
minho certezq de que, no Brosil, ninguem
melhor do que ele está hobilitodo poro Ía-
ze-lo.
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ÃMOR

Eu nosci contigo potque vt'dcr náo Íem idade.
Eramos cégos sómenÍe
Por isso entornc: oçJorct os Íeus olhos nos meus...

PROGN"F.,M.ê,

A,gora que eu Íenho ideias íncompletos
SinÍo e Ío.ço um poerno.
Sou generoso consÍruindo esse comr'nÍro porc outros

(olhos e outros expeÍienciqs.

NOTURNO

A solüão posseicr coar::go...
E a trévq. tdmbem desccngc encosÍsdcr no chão.
Os gnlos seráo os ruidos dqs correnÍes do sileacio?

MEIÀNCOTIÃ

Porúos voando olvos nc ÍIoresta pwa de onde venlo
Sôo sdeus de acáos r'mprescindíveís
Da Amadr: que náo vi :ncs enconÍrei nct pcisagrem,

Rio.

,f.ota ?hnirr,b

Pilrr/rr,

o

POÊMÃ

Os meus olhos ea Íeus oláos
essÍeveraa o aais beJo poêaa de Araôr
gue c llumonidade j& coaÍreceu...

TEMPO

Chuva, chuva, chuva...
O ceu pcrrece gue esÍd zagado
eorn os peccdos dos .tÍoalens...

TÉDIO

O temp esÍó arorno e sonoJenÍo
poÍgue d no;tuÍezcr. odorraeceu
ac emoçóo de ura dic Íeúado.

Recile.

Ve
?htuií,

Poro A LVARO YU N QU E

H AA K S
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DÁS "IÀE/'AORIAY' DE ALBERTO

PAULO CRATO
Especial para ESFEBA

louco ? Não prejudico ninguém. Querem impor-
me uma vontade ! Pois então ! Rá I Ran ! Rá !

Ranl Rá! Ran! Pronto! Aqui teem pulos e gri-
tos e,.. disparates.

o
Hoje fui ao gabinete do diretor. Já há mui-

to que suplicava esta entrevista. Quero über-
tar-me e hei-de consegui-Io. E' um sequestro !

Lá fóra não faço mal a ninguém, aqui ainda hei-
de esganar o enfermeiro chefe. E' um imbecil
com ares de doutor. Aparece de falas melíÍluas:

- Como vai isso, amigo ? a fingir Oue náo dá 
,

Há muitos meses que me encerraram aqui.
Conseguem reter-me. Nada tenho podido contra
tôda esta férrea organização de quartel' Lá fóra
há um mundo. Eu vejo êsse mundo através da
janela gradeada da minha cela. A1tas horas da
noite, escuto o sono da cidade, ou antes, noto
que as luzes diminuiram, que o barulho enfra-
queceu, que as gentes são, apenas, um ou outro
noctívago espectral, que a follle é um outro au-
tomovel vertiginoso, repleto4le gargalhadas e
beijos a cortar a noite, com-a sua velocidade e

com os seus farois... Então, penso, adquiro me-
tafísicas com que me divirto, divago, construo
sonhos e sou poeta. Como é engraçado criar um
sistema que defendo, que contraponho a outros
que crio e defendo também ! Disperso-me por
êIes a especular sempre. Zango-me com os meus
eus e comigo. Enfim, uma zaragata espiritual
tremenda. Quero caminhar dentro de mim e ir
sempre mais além. Se acaso me assaltam pu-
dores e mêdos continuo, embora tremendo e

chorando. Tenho momentos em que me parece

tocar a verdade ou qualquer coisa gémea. Pu-
desse eu deter-vos, fugazes instantes !

Rá Ran Rá Ran Rá Ran Rá...
Há um insignificante no meu cérebro que

aumenta desmesuradamente, que vai estoirar-
me a caixa crâneana. Cada vez maior, sempre
maior, .. Jét é mais vasto que o limitado envó-
lucro, mas ainda o tenho cá dentro, Como é
isto possível ? Não duvidem, Acontece-me mui-
tas vezes. Já não me importa. Habituei-me, Vou-
the perdendo o mêdo. E' algo de parecido com
isto: - um ponto, o aguçado de um alfinete
invisivel que pica e depois cresce monstruosa-
mente, até chegar ao tamanho de uma melancia,
até chegar ao tamanho de... da Terra, e pas-
sar. .. agora avassalante, medonho, infinito,
mas súbitamente diminuindo,. . . como a Terra,
minguando. .. como o aguçado de um alfinete
invisível, mínimo. . .

Rá Ran Rá Ran Rá Ran Rá...
Êstes barulhos que eu faço, os meus gritos,

os meus saltos,... os meus disparates (êIes cha-
mam disparates !) são voluntários. Aqui está por
que me encerxaram. Estou num manicómio. Os
enfermeiros temem-me. Um dia, quási esganei
o chefe. Lembro-me ainda da girandola dos seus
olhos, enquanto as minhas mãos apertavam.
Odeio*os, quando veem a tremer dar-me remé-
dios inuteis. Seria melhor obedecer-lhes ás pri-
meiras, mas não consigo. Todos ju§am que eu
estou louco. Raios os partarn ! E que estivesse

pela minha pretensa loucura ! Berro-lhe que não
seja cínico, insulto o hospital, os médicos, tôda
esta cambada. Não sou um ingénuo. Vocês iul-
gam todos que eu estou louco porque grito, por-
que salto, porque faço Rá Ran Rá ! Ran !. . . E'
isto uma razáo ? Apetece-me. Fôsse desportista
que saltaria e correria, e etc. Fôsse cantor que

berraria, a meu gfado, coisas piores que Rá Ran
Rá. E ante um público ! Como náo sou nada dis-
to, náo posso. Váo todos áquela parte ! Ora a
minha delicadeza ! Vão mas é bardamerda !

Falei primeiro. E principiei corretamente.
Êstes psiquiatras permitem-se exigir etiqueta.
Eu permito-me exigir psiquiatria! Há outros mais

tolos. Aquela história do médico que preguntou
a um doido se a pesca fôra bôa só por o ver de

cana e anzol na bacia dos pés, é verdadeira. E eu

a falar-Ihes do meu passado! Rá! Ran! Ra!
Sim, cultivei o jornalismo, classifiquei-me

numa eseola".. superior. E mais: há meses,'
montras dos livreiros, surgiu um volume ",
berto, o louco artificial", euja edição deu
dalo. A critica não tolerou o meu Alberto,...
como o Dr. me não tolera, como ninguém
tolera. AquêIe hiperstésico que ensaiou, em
próprio, a loueura, por admitir que para além
para aquém da nossa razão existiria a Vt

sou eu, Alberto, o louco artificial. Vá, toque
campainha ! Chame o resto da cambada !

antes ouça: verdades há muitas ! Sim ! IIá
tas... Ainda que isso custe á sua lqetafísica.

(Poúugal).
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O último livro de Goleõo Coutinho

PAULO CAVALCANTI

Nóo hc, iro modernq Iiteraturc brcsilei'
rc, quem tenhq o sentido do "humour" tõo
equilibrodo comc o escritor paulista Goleôo
Coutinho.

Sem exceder-se em objetividude nem,
tãopouco, obstrair-se em interiorismo, Ga'
leôo Coutinho, reolizq, no momento, o mct'
ximo de perÍeiçõo, entre os escritores que
se deixqm envolver pelc ond<r de sabôr
mqchqdeqno que Íustigc presentemente os
qrreciÍes dqs letrcrs indigenas.

Hc quem digc que o romqncista de São
Pqulo Íoz coriccturc de coiscs seriqs nos
seus livros. Outros iulgcm-no deturpcdor
de reolidcde. Ncdc 

- 
dilso. Si os livrõs de

Gcleõo Íqzem rir é porque q vidq, nq suct
essencicr, é engraçado. Gcleão Coutinho,
escrevendo, nõo cdulterc nem torce o co-
lorido dos Íctos. Ele, apencs, expõe qs coi'
scrs'como qs coisss se cpresentqm qos olhos
do mundo. Nem mqis, nem menos. Nôo hc,
siquer, <r intençõo de disÍcrçor a seriedqde
dos crcontecimentos.

Nós é que, ccostumqdos s olhqr o vidc
por um prismc todo individuqlistc, deixq'
mos esccrpqr, por um lopso de observuçõo,
os pequeninos Íqtos que, sob a lunêtc deso'
pilonte de Gqleão Coutinho, ctssumem Pro'
porções tõo magistrois. Esse negocio de
querer ccnacterizor a vidc unicomente pelo
seu lqdo mqu, é conversq prcr boi dormir.
O mundo, ncs sucts moniÍestcções cotidiq'
nos, é um mozqico de risos e lagrimas. Ãs
porções se equilibrcrm, no equivclencicr das
medidqs bem dispostcs.

Jq M<rchado de Ãssis justiÍiccvc essc
situoçôo. Tudo chorando, diziq ele, serio
monotono, tudo rindo cançcrtivo; umq bôs
distribuição de lcArimcs e polkcs, soluços
e sqrabcrndqs, qcqbq por trqzer á clma do
mundo o voriedcde necesscriq e Íqz-se o
equilibrio dc vida.

a

Goleão Coutinho é um escritor que se
ogigontcr nqs letrqs modernqs de S. Paulo.
Seu "Memorios de Simõo, o Caolho", ha
um cno pouco mqis ou menos publicado,
permqnece cindc nc cabeço de qucntos o
lêrqm. Tudo pelo cunho qcentuqdomente
origincl de seus capitulos.

"Memoricrs de Simáo" é'o historiq in
teresssntissimq de um pobre intermedicrrio
de negocios que ccírcr na besleirq de cqsor-

se, - cqsqr-se não: grudor-sel -, 
q umd

viuvq strqbiliaria e cheiq de nó pelcs cos-
tcs. E qs embocnços odvindcs desse agcr'
rqmento mqtrimoniql, os grudes Íqustiqnos
Íormqdos no lcn do inÍeliz Ccolho, Íazem
do livro de Gcleôo Coutinho um cqderno
emoldurqdo de um humorismo delicioso,
sqdio, toniÍicqnte.

Seguindo q mesmq trilho, Gqleõo qca-
hc de publiccr "Vôvô Mortrngcbc". E'
q historio trogi-comico de um Íuncionario
publico - Elpidio Bqrra Mcnsc - 

que levc
q vidq q Íqzer "ginostico" no trcmpolim do
existenciq, pcno vestir, colçcr e encher o
bucho de oito Íilhos e uma mulher.

Bqrrq Mqnsq é um personcgem de li-
nhos inesqueciveis. Um personcgem que
recomendcr um escritor. Um personqgem
que honrc uma literqturq.

Mqs não é somente o Bcrrcr quem se
destqcq nos pagincs gostosos de "Vôvô
Morungobc". Hc muito gente bôq, qin-
dcr. "Mcta-Sete", Brqzilio, seu Ãltqmirqndo,
'etc., são nomes que merecem, tcrmbem, um
lugcrzinho de destaque na gclerio dos "he-
rois nocionqis".

Si "Memorics de Simão, o Cqolho", Íaz
o gente rir desbrcgqdqmente, "Vôvô Mo-
rungobo", não lhe Íicc otrqz. Entretan-
to; prq mim, hq umo proÍundc diÍerenço
entre os dois livros de Galeão. Isto é, entre
os dois humorismos.

"Memoriqs de Simão" é um liwo Íor-
mqdo íum estilo solto, despretencioso, en-
groçodo, sem segundcs intenções. Um esti-
lo voluvel, por ossim dizer. Jlo pqsso que
"Vôvô Morungaba" é de um humoris-
mo de duqs Íaces, que, cntes de Íqzer rir,
Íaz penscr, qucndo nóo Íqz chorcr. Pqrece
cté absurdo dizer-se umq coisc qssim. Pa-
rece, mqs nõo é.

teic-se, por exemplo, oquele copitulo:
"O Conto dq Receitq". Leiq-se e pene-
tre-se bem dentro dc leitura. Ãproxime-se,
o leitor, dqs coisqs descritqs. Solte-se, prc
ver, no qmqgo das pagincs. Sem idéas pre-
concebidqs. Nem opiniões preporodqs. Fqz.
de-contcr que o leitor é um pqsscrgeiro da-
quele onibus da Freguezia do O'. Fcçc isso.
Experimente as sensoções. E riró, decerto,
qo presenciqr qs atrcpolhcções do Bqrrq
Mqnsq, sem dinheiro pcra pcrgcr ct pcrsscr-
gem, sem corqgem qo menos de Íclcr, de
gritar, de protestcr, nem siquer cr energic:
de lutqr, como si aquilo the Íôsse inteirq-
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O cenário medievqJ do cidsde, obrq do Íose que precedeu
á Benascença, oindo. neste momento, sem embargõ do invasâo
do proqresso, conservo c suq Íeição romantica, e encqnÍqdorcr,
tradicionql e ocoJhedoro.

Coimbra, a.s morgens do Mondego sucye, em.bevecenÍe
como o chilreor dos seus roxinóis e dos seus meJros,. Coimbrc, de
D. Diniz, onde squdades rnoteriolizo.dos evocsm um possodo dis-
tq.nte; Coimbrq, do. Iendq dc QuÍnto das Lágrimqs, dq Tôrre de
Anto, do Penedo dcs MediÍoções, do lapc dos Esteios, onde o
senÍimenÍo lírico do roço. vo.i declqmqr, oo som hq.rmonioso do
rio, o conçôo squdosq dos seus qmores,. Coimbro, de serencÍos
nostáLgico.s, onde q qlmq. lusitonq deixq se eyoícrem, rnudodos
em ritmos, os g&idos secuJsres de umq, emotividqde mogood.a,
nq músicq. dorido. de um Íqdo, no soÍuço ongustiado das guitor-
ros; Coimbrq, de Íestivqs manilestoções de mocidode, ná .boe-
mio espirituol dos gercções que oli võo buscar q, luz dos conhecj-
mentos,' Coimbro, cerebro e corcgõo de Poilugot!

d'A l, m e id o V I tor
mente estronho. E a cqrq de quaresmc do
bebodo que vioja no onibus, as chctecções
dos possogeiros, qs poulificancics do guor-
dc, tudo isso, contqdo com o geitõo que cc.
roterizq o escritor poulistc, é engrcnçado,
supinamente engraçcdo, exteriormente en-
groçodo. E o leitor redobrorá o riso. E gcr-
golhcrá, tqlvez, si observqr com que paisi
vidcde budica o Bqrrq esperq c decisão {o
"Íuzuê", o Íincl do "grudà", oÍim de levár
o remedio que sucr Íilhinha muribundq re-
clqmq, e pcna q comprq do qucl, ele, Bar-
ro, gostou todo o diq, esmolando co léu,
pedindo cqui dois mil réis, alí cinco, ccolá
dez. Considerqncio tudo isso, o leitor gqrgc.
lhoró como eu disse lú em cimc. Más, no
Íim dc comediq, terminqclq q cênq do oni-
bus. dobrqdq mesmo c pugina que Íinolizc
o ccpitulo, seus olhos se orvqlhqrõo de lc.
grimcs, numq explosõo que tem rr.rqis de re-
volto que de piedode!

Eu tenho um grcnde deÍeito como lei.
tor, - si é que isso porJe Éer considerado
"um grcnde deÍeito".

Penetro tonto ncs coisqs descritqs, vivo
tõo proximomente, tõo irmõnqmente os
enrêdos romantizqdos que, qucndo dou Íó,
estou metidinho da silva nqs embocçcrs dos
personcrçJens, rindo si eles riem, ou choÍcn.
do si eles entristecem.

Ã's vezes chego até a Íiccr intrigcdo,
de Íôgo q sqnçlue, com certos tipinhos de

romonce. Como tqmbem me cpcixono lunq-
ticqmente, bêstomente, por outros.

Por exemplo: Poucrx gente, nq vido reql,
smorá tqnto umq pessôa como eu crmo cr
Caçulinhc, de "Os Corumbc,s". E Íaço
umo apostinhq como ninguem odiará com
mqis qrdôr como eu odeio os tres portu.
gueses que qssqssinqrcm, numg embosccr.
dq covarde e revoltqnte, o Firmo, qmqnte
de Ritc Bqionq, dos poginos seculqres de
"O Cortiço".

Foi o que se deu novqmente comigo
em "Vôvô Morungobo".

Noquele copitulo do onibus, quondo
qs coisqs se encrespcrrcrm pro lqdo do Bcr.
rq Mqnsa, tive vcntqde de entrqr em cênq
(e entrei, mentqlmente), subir o onibus, es.
murrqr o condutor, cuspir nos Íuçcs do mo-
torneiro, esboÍeteqr o guordcr-civil, apertqr
Írqternqlmente q mõo do bebodo, pogcr c
pqssqgem do Bqrrq, levá-lo ligeiro á pre.
sençq dc Íilhinho muribunda, e, depois,
mqndqr todq q humcnidqde pros proÍundos
do grandissimo inÍerno!!!

a

"Vôvô Morungaba" é q "Íolho cor-
rido" dos proletarios de gravatc.

Gqieõo Coutinho pode Íiccr certo de
que, revelando co mundo, c historiq ctri-
buladissima de um pobre empregcdo estc-
ducl, fez mcis pelc clqsse do que muitqs
cooperotivcs de funcioncrios publicos...

(BeciÍe).
íEspeciol paro ESFERA)
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1 Lucetnorio de bronce (estilo romono)

2 ,4utóqrcÍo de sonlo Iereso de /esús

3 CáLiz de Ja CoÍedrqj de Cuenca

4 Tollq policromodd, del Iesouro de Ía
Catedrol de Cuencq.



O folecido Moneco Moluco
DE SOUZA JUNIOR

Especíol para ESFEEÃ

Mqluco.
Erq como o clqssiÍicqvqm.
E esclqreciqm:

- Completqmente mqluco. Mcluco de
qmqrrcn !

E q verdcde é que o seu geito, c suc
mqneircr de ser erqm disso mesmo. De mq-
luco.. â

-A.quele genio desiguol, que-ó levqva

- hoje a curnprimentcr, exponsivo, os co.
legas, com pclmcdinhos qÍetuosqs nqs cos-
tqs, e "prezodo cmigo" q este e "prezado
amigo" áquele - pqrü, qmqnhõ, nõo res-
ponder o bom dic de ninguem, mos virqr,
com insolenciq, q "cqrcr qmqrrqdq" 

- o
olhqr sombrio, os gestos encolhidos.. .

Frqncqmente...
E, depois, oquele Írack preto coçado,

escorrendo-lhe pelo corpo mqgro e cngulo-
so, com os punhos dq cdmisq enxovqlhcrdos
sempre um polmo Íóra dcs mqngqs - 

qque-
le Írcck consolidqvq, sem duvidcr, q convi-
cçõo gercl de que ele era mcluco.

, E quando estovq "qtacqdo" ? Pensqm
que ele subic á seção nesses dias ? Pois
sim! Só pcrc ossinor o ponto. Logo depois,
descia de novo e metiq-se no pcteo. E cli,
entre qs velhqs e humidqs pcredes que Íil.
trqvqm umq gosmq verde, um limo liquido,
pcrssctvct qs horqs do expediente, ccminhcrn-
do de um lcdo porc outro c lcrgcs pêrncr-
das, enquonto lá em cimq o céo se estagnc-
vcr nm tom cinzento escuro, como feito de
Íumoça de todos qs chominés dc cidcde.

E como erc engraçcdc, (engroçadc?)
engroçadcr, sim ! c suc silhueta de goÍanho-
to de luto q mover-se, descrticulcdq, ncr
tristezq Íric dcquele pateo lcgeodo, onde
nunco bctêrc o sol !

Os colegas, nesses diqs, nem o cumpri-
mentqvqm.

Estqvc.tÍr lá paro serem "mcrndqdos
longe !"

Eles, não ! O homem erq mqluco !

O que é certo, porém, é que nem todos
qcreditqvqm ncr sucr maluquice.

Ãlguns qÍirmqvcrm:

- Maluco ! Ero o que Ícltovc ! Ele se
Ícz de mqluco prc possor bem! Quqndo
nõo quer trqbclhor, diz que está qtqccrdo e
vqe pcrcr o pateo vcgcbundesr... Ãssim,
até eu queric ser mqluco...

- Nôo. O homem é mcluco mesmo.

'Entõo você nõo vê logo ?

- Mqs p'ro Íazer "picuinha" qos cole-
gqs e receber os vencimentos no Íim do
mez, ele não é mqluco... Prcr cá ele vem
de cqrrinho. . .

Entretonto, quem conheceu de perto,
não por ouvir dizer, mcÍs por ocompanhcr,
q vidq de Mcnoel Vicente Ãlves de Souza,
ontigo e competente protocolisto da seção
do Expediente, mcris conhecido por Monecc
Maluco, sabe que não serq por mcndrioni-
ce que ele desciq co páteo, quondo estqvo
"atqcqdo", e sim por determincçõo expres-
sq do cheÍe dc seçôo, honrqdo e compene-
trqdo Íuncionqrio, que nõo querio se repro-
duzissem cencrs que ele condenqvc por de-
deprimentes parc decoro e boq ordem do
serviço publico.

Excesso de zelo ?
Prudenciq desse vigilqnte Íuncionqrio.

Ãpenas.
Pois nõo é que um belo dic, á horc de

mqior movimento dc repartiçõo, Mqnecc
Mqluco retrqnsiu cr ccrscÍ com um escqndslo
que só um doido podio ter provocado ?

O episodio Íoi tôo inespercdo, tôo vio-
lento, que estcrreceu o Íuncionqlismo.

- Ccnalhcs ! Miserqveis ! Poltrões !

Eu qcqbo com isto ! Rebento-o de meio q
meio, "seu" pctiÍe ! "Seu" biltre ! E venhq
cá, si é homem ! Venham todos ! Sim ! Ve-
nhom todos ! Corjc de sdqÍrorios ! Matilhcr
de cães hidroÍobos ! Cões ! Cües ! !

E, no meio dq sqlq, pcna onde jogárc
o livro de protocolo, um punho Íórq dq mqn-
gcr, c grqvcttu porc qs costqs, os olhos es-
cqnccrqdos, Mqnecq Mqluco uivcvc, pos-
sesso, pisoteando o livro e, crmecçondo
com qs môos criÀpodqs, o sujeito gordô que
estiverq cr conversctr com ele nq mesq e to-
dos os colegas, que cssistiqm, crtonitos, o
que mais tqrde hcvicm de chamqr - 

"e
primeiro qcesso do Mqneca Mqluco".

, Momentos depois, qcqlmqdo, ele expli-
ccrvcr cro cheÍe do seçõo, que nõo se sentiq
suÍicientemente qudqz parcr, cdmoestqr com
energic cquele mqluco:

- O sr. compreende. Ã gente nõo tem
sqngue de bqrqtq. Ã gente já vem pra cá
com os nervos Íervendo... Fervendo, sim
senhor ! Está fervendo, mqs está trcbclhcn-
do muito bem. De repente, entrq um pctiÍe
desses. Entrq e quer sober onde está tcl

. *.frF::9'.];:5 '.:: :l'.:]4Jn.]i :.:i,iii:
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requerimento. A gente diz que o pqpel está
com o secretqrio parc despachó. E o sujeito
então, soe com umc porção de dessÍoros,
dizendo que não hq meios de endireitqr este
poiz, que os popeis dormem meses e meses
ncs reportições. Insultcrndo q clcsse, senhor!
Ors, o gente, tambem, nõo tem songue de
boroto. ..

Ão qúe qrriscou, timidamente, o chefe
de seçôo:

- Mos, o sr. estqva descrÍiondo todo
mundo...

- Porque todos, oqui, sôo meus inimi-
gos! Esta corjo! Cões hidróÍobos! Hc de-
zoito onos sem umq promoção, sempre nq-
quele mcldito protocolo! Quolquer "legue-
lhê de joquetc", entrqdo hontem tem o di-
reito de me preterir! Orc, vem um diq em
gue c gente está com os nervos íervendo e
dispcua. ..

No dic seguinte, muito delicqdqmente,
o cheÍe de seção lhe Íqzic sentir q necessi-
dcde de pcssqr no pateo, lá em bqixo, o
expediente dos dics em que estivesse com
os nervos Íervendo...

Nervos fervendo. ..
Eis como Mcnecq Mqluco deÍiniq o es-

tqdo de espirito em que vivic ha tqntos
ctnos.

E tinho rozõo. Porque ele sentiq, reql-
mente, um formigomento, umo especie de
Íervurs derüro dos nervos, umc especie de
Íervurq que o Íozia tremer dos pés ú cc-
beco.

De iesto, não se Íczic mistér umc acui-
dqde extrqordinqriq püq compreende-lo.

Bcstavo ver os seus olhitos pordos e
esquivos qtrqvés dos oculos de metal bran-
co, aquele "tic" que lhe enviezqvq c boccr
pcro morder o bigode côr de estopc e qper-
tqr mãos mcrgrcrs e timidcs, sempre humi-
dos, Írics, indecisas e tremulcs, parc se ter
q certezq de estcn diante de um homem qtor-
mentodo pelcr vida.

Pelc vido... Podic-se chcmqr vidc

Ele chqmavq.
Tcnto, que a cqdq momento - qucrn-

do os nervos estovqm Íervendo brqndamen-
te, ciuando os nervos estcvom Íervendo em
surdino - ele rosnqvc, entre dentes:

- Vidcr desgraçcdc ! Rcrio de vida! Ãn-
tes o morte. Que nq morte, qo menos, nern
se sente o vidq. ..

Sobretudo no Íim do mês, qucndo, jun-
to do "guichet" da pagcdoricr do Thesouro,
ele cssinqvc o cheque de 660$000, com que
o Estodo lhe remunercrvq mqis dé dezoito
snos de sccriÍicios pelo bem publico, e gue

ele os pcssqvq, integrais, c umq dqs filhqs,
o qucl lhe davc, dépois de contqdos, umq 

.

cedula de 5S000 pcnc os cigcrros, sobretu- l

do no Íim do mês ele considerqvc a vidcr

supremq libertaçõo.
Porque ele nuncq deixou de compreen-

der que erq umq humilhoçõo essc, que <r

mulher lhe impunhq, mqndcndo umq dcs .,

Íilhqs ccompcnhc-lo qo Thesouro, pqrq re- i

cimentos, cujo destino ignorcvc. O que ele, :

insuÍiciente" 
-p*o q cosã. E nôo o ignorcvc i

porque nõo só q mulher, como cs tres Íi- l

ihqs viviqm q lqmentqr-se, todo o scnto mês, i
de que nõo tinhqm scpctos, não tinham cha-
péo, nõo podiom ir q um cinemq, nem ct um '

ieqtro... Tqnto que ele Íoi Íorçcdo ct cÍrrqn-
jcr umos escritqs comerciqis nc rua Sete,

Mcs qucl ! Nem cssim ! :,

Sempre qs mesmqs queixcs, semPre
oquelc inÍinidcrde de contqs que ele não 

,,

podio pogor e nõo pqgcva, mcs ç[ue o mcr- :

tirisqvqm qtrozmente

Pois que Mqnecc Mcluco nõo erq o ,

"cqloteiro" que todo mundo dizia. ,

E' bem certo quq não pcgovct cts con- ':

tqs. Nenhuma. Mqs isso porque não podic. i
O que gcnhcva, mal dava parc viver. E ';

cssim mesmo muito mal, pois que si o al- i

moço nuncq Íqltcvc em cqsc, o jontar, hcr j
muitissimos onos, erc requentado. 

i

Tcl diÍiculdade ,porém, não tericr mü- ,

la importoncicr, si a mulher e os Íilhos Íos' i
sem seus omigos. Mqs nõo erom. Nem o ;

[ucc, que ele encherc de mimos, qucndo 'l
pequeno, e pqrq o gucl sonhára tudo o que 

",

àle- nüo pôáe ser. Nem esse, que acabcvcr i:
de Íqzer dezoito qnos e mal scbic lêr e es-
crever. Qucndo quiz empregá-lo numa ccscr
de comêrcio, desqbou, sobre q suo pobre
cobeçcr, umc tempestode de impropérios.

"Pqe desnqturqdo ! Querer emPregqr
um rcpcrz numq cctsct importadorc, onde te-
ric de começcr cbrindo caixões ! Só .um
monstro como ele erc cqpqz de lembrqr-se
de semelhqnte costigo pcrq um filho ! Ele
entõo não vic que o rctpctz erq Írqco ?"

Mas não ero Írqco pcrrct pctssctr cts noi-
tes nqs tcvclcgens e no vicio, pcro dormir
no dic seguinte como um mqlqndro. ..

Nõo retrucqro, entretqnto. Prcr quê? Ió
não Íôrq qté ccuscdo de responscvel pelcr
ignorancia do Íilho ? Sim senhor ! Levou
estc'nqs bochecqs: que o ropoz Íôrc sem-
pre reÍrqctqrio co estudo e gazeúrc semPrÇ
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o colegio porque ele, Mcrnecq, sim ele !, mc_
triculóro-o em qulqs barctqs. ..

De resto nõo erc só do Jucq sue ele
nôo podic folcr. Não podic dizer ncdc !

Pois .então ele nãó se lembrqvq ?
Qucndo cs Íilhcrs começcrqm q encherq coscr de ropozes todqs qs noites, qrmqndo

nctmoros que q ele e á vizinhonçc pcreciam
escqndqlosos, quiz ser energicô e.estcbe_
lecer disciplinc. E que lhe suãedeu ?

. :..%"ê quererá, por cccrso, que cs m+
nincs Íiquem solteironãs ? Erq só o que Ícl_
tavq ! Estavcm nq idode de nqmorqi e hq_viqm de ncrmorqr! Hcrvicm de cqsqr! eueefe não pensqsse que elcs queri& enve-lhecer noquela vidã de misàrio, 

".* ,*
chapéo decente, sem um par de meiqs esem poderem ir q um cinémq ! Fôsse dcrqs suqs ordens nc repertiçõo !

Isto qcqbrunhovc--o múito. Erq, mesmo,o que mqis o qcqbrunhqvq.
Nqs noites em que nôo tinhc escritqs q

,Íor".. ., que Íiccvc ã* 
"o"o 

_-p"*-""a"
hqviq de ir si não tinhc um nicliel pqrcÍ occÍé ? - encerrqvcr-se no seu quortc, Íu_

,T:"d,o tocos de cigcrros e lendo i;.""i; "*rnos cto tíio, que um cmigo lhe emprestcva.
.c quando q sqlq se enchiq e ele ouvic qs
risqdqs dc mulher, dos Íilhos, ao" ,ãpã2.",gue se permiticm liberdodes que se lhe cÍi_gurctvqm indecorosq
c Íerver... 

s' os nervos começcvcm

E Íerviqm. .. Íerviqm. . .
Mcs nõo podia dizer ncda.
P9rql" não se sepqrqvq, perguntcm ?

. Iá tinhc pensado ,ri""o porrà táropo a"-pois do cqsqmento, quandio 
"o*prÀãrra"r.9 que especie de criqturq se liqáic ,,pelos

Iaços_scarados do himeneu. . ..,'ú;;, íÀ"ooccsião já elc estqvq grovidc .E teve penq.
. Maldito pieadde ! Foi sempr" .to- qr"o impediu de tomar resoluções a.nrritiro",nq vidq.

.O1cr,. el9 hoje estava convencido de quea piedcde é umq dqs mqscqrqs dq 
"tror-dic. EIe se. sentiq pusilanime poiq".-"ao

trnhq energic porc recgir contic c piedc_
cte. t-j desciq, qssim, ás ultimos humilhàções.
- Pois si qté os vencimentos... máttornõo íalarl

E qs cqrtqs qnônimqs?
Horriveis !

Ignobeis !

Dizicm dqs suqs Íilhcs e dq suq mulher
couscrs que Íoriam córcr cquelqs inÍelizes
do ontigo beco do Fcrnhc.

Estqvqm nq bocq do mundo !
E, no fundo, ele dqvs credito oo que

inÍormqvqm as cqrtqs cnônimqs...
Mqs, Íosse Íclcr. ..
Dc propria mulher, ele nõo sobic que ,

pensqr...
Isto é, saber, sabic. Mqs não queric,

porque os nervos começqvcm c Íerver... c
Íerver. . .

Todo .gente está convencidc de que cr
sua vidq é um rorrqnce.

Ã. de Mcnecq Maluco, sim que erq um
romqnce. Sem gritos, sem lcncei deciiivos,
sem_imprevistos, sem punhclodas.

Mqs um romcrncê.
Vidc desgrcçcdc !

E oindq por cimc hqviam de dizer que
9r.a um pobre imbecil e, tqlvez, um ciniio.
Só p_orque erq bom e tinhq piedcde.

Vida desgrcçcdc, sim !
Um dio, por sinql, um scbodo dc Ãle-

Buio, Mcnec,q Mqluco qcordou com umq
clôr oguda no peito. Bem no centro. Umq
oor ogudo e violentq. Dir_se-iq que umc mõo
de cço lhe estrcngulcvq o coráçõo.

O medico disse que erc anginc do
peito.

Apezcr disso, erc onginc do peito,
mesmo.

EIe soube.
E qlqrmou-se.
Ãntes que o medico sqisse, Mqnecc

Mqluêo chqmou-o.
Os seus olhos fundos, pesodos, tinhcm,

dentro dcs olheircs c expressão indizivel
de suplico que só os cqchorros Colley sc-
bem ter.

- Diga, doutor - murmurou. O meu es-
todo é grqve ? Fcle ! Diga !

E qntes que o medico Íqlqsse e dis-
sesse :

- Doutor ! E' cnginc ! Eu sei... Mqs
sqlve-me, doutor, pelo crmor de Deus ! Eu
nõo quero morrer !

ESFER"f;,

VAI"ERIANO

E'O GRÃVÃDOR DE
FONE: 42-2093

EsÍerq
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Especial parô Esfera

Porque, tranquilos, vogais pe,lo parncso,
guondo o misériq ensombrece os horizontes?
Porque Íolois dos IÍndos Jucres de proto,
si hq creanços esquo/idos pedindo pão?
Porque insistís nos conticos de qmores,
si desgrenhodas muJheres
chorqm seus Í:omens
ossqssinodos na quérra ?

EÍernos indiÍerenÍes,
descei dq "turris eburneq" !
Deixoi em socego cs noiÍes esÍreJodos /
Esquecei os tumidos seios de Luciq,
os guenÍes /ábios de Neuzq
e os Íundqs olheirqs de Laurd, !
Ensurdeeci qnÍe q musicq esteril !
dos rimqs de Bisqncio
e ouvi q, sinlonia
dos Erandes soÍrimenÍos do Univérso I
Eternos indiÍerentes,
descei do "turris eburneq" !
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ALUTSIO MEDEIROS - o poeúd esponia

RUI DE CARVALHO
Espeólal para ESFEBA

Foi Rosário Fusco quem fez notar, mas
qualquer observador desavisado poderia, por si
mesmo, chegar á verificação. Na evolução do
modernismo poétieo nacional, duas fases se nos

deparam. A primeira é a dos arrancos libertá-
rios iniciais. Não trouxe inovações além da for-
ma arbitrária, berrante, camelô. A posterior é
a da liberdade de inspiração. E' a fase em que

se desvendam a realidade e os inotos mundos
interiores. Nesta, as vibrações anímicas sôam
tortemente, e a sinceridade tem uma rehabilita-
ção. Isto porque aí a poesia já não é privilégio
de artífices - "artifices da desordem ou arti-
fices dos versos perfeit6s" 

- 
que produziam coi-

sas infames com rótulo de soneto ou poema
\. avançado. Enfim, como já em tempo drsse Jo§é

Lins do Rêgo, notável crítico incubado, "em poe-
sia a mentira não produz nada".

Dentro dessas duas fases, dois espíritos di-
versos: o espírito natifista e o espírito universi-
tista; a inspiração das paisagens fami.liares, e

a inspiração dos horizontes cósmicos, Temos,
entre nós, um caso típico para a diferenciação.
E' a poesia de Jorge de Li4a. O espírito nati-

, vista é a alma dos seus poemas folclóricos, de-
certo insuperáveis em língua portggesa, enquart-
to que o espírito universal está bem patente nos
seus últimos poemas, misticos ou sociais.

Da geração mais nova de poetas universalis-
tas é Aluísio Medeiros. E' um jovem poeta mo-
derno de inspiração universal. Uma visão am-
pla do mundo faz dêsse adolescente um quasi
iluminado. A delicadeza extrema da sua sensi-
bilidade e a sutileza e penetrancia do seu es-
pírito dão margem a que se medite longamente
sôbre a sua personalidade singular. Eu não pos-
so me furtar á vontade que me dá de compa-
rá-lo a uma esponja: uma esponja a captar poe- -
sia por todos os poros. Ansia, convulsão, inquie-
tude deblateram em seu espírito. Não chegou
ainda a publicar um caderno que seja de poe-
mas, mas a sua produção espalhada por revis-
tas da província (o Ceará) já permite uma lar-
ga crítica.

Não existe para êIe o . mundo opaco das
abstrações líricas. Só a realidade.pura encontra
pouso na sua sensibilidade, e si acaso ainda alu-
de ás pieguices romanticas é por evocação pie-
dosa. A sua inspiração é humana, e a sua poe-
sia límpida e pura. E' um universalista ás direi-
tas. Até se poderia supôr que nos versos de
Aluísio Medeiros também houvesse derrame de
símbolos ou linguagem metafórica, á moda dos
poetas soi-disant universais. Não. À sua üngua-

gem é massiça e rica de significação. Parodian-
do o dito inglês, de Aluísio se pode afirmar que
cada palavra sua é "the right word in the right
place". Nenhuma exrescência ornamental, ne-
nhuma palavra apenas-som. Sempre o voca-
bulario justo, exato, sempre a palavra sobretu-
do-idéa.

Há uma certa tendêneia atual dos poemas
se transformarem em exames de conciência em
voz alta e em promessas messianicas, sinão já
em confissões explícitas ou em "transferências"
freudianas. E' voga o poeta afirmar muito de
si. Diz o que é e o que foi. Onde está e o que
falrâ.

Ivan Ribeiro, um dos estreantes mais ad-
miráveis dos últimaos tempos, diz "eu fui". E
foi "polen de flôr venenosa, peixe de regatos
esquecidos, rio em terras longinquas, idéa em
cabeça de sábio, piloto de navios polares".'

Adalgisa Néri afirma "eu sou", "eu estou":

ttAquela nuvem Iá em cima?
Eu estou lá.
EIa sou eu.
Aquela pedra dormindo, paratla no tempo,
recebendo sol e chuva, desmanchando-se ao

tvento?
Eu estou lá. I

Ela sou. eu".

Augusto de Almeida Filho, segundo vejo da
crítica antecipada de Evaristo de Morais Filho,
diz o que ouve ê o que sente:

"Eu ouço o grito ilos peitop oprimiclos.
Eu ouço a angústia dos corações magrrados.
Eu sinto a dôr dos estômagos paratlos.
Eu siú a dôr tlas ilôres coletivas".

A voga ameaça generalizar-se. Aluísio Me-
detros não lhe escapou. Não diz, porém, o que é
nem o que,foi. O que ouve, nem o que sente.
Diz o que fará:

"Mergulharei nos mares
e trarei das profundezas tlas águas verdes
náufragos em desespêro
e liquens e sargaços
grudados nas minhas pernas
e enlinhados nos meus cabelos".

Há uma extranha beleza nestes versos, be-
leza que nasce la sugestão dos atos filantrópicos
e temerários. E, paralelamente, uma grande
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emoção e uma grande piedade. Aliás, uma gtan-
ile piedade varre toda a poesia de Aluísio Me-
deiros. Uma piedade que comove e que conven-
ce. Que leva o poeta a extremos de espontaneas

mortificaçôes. Sem dificuldade nêle se desco-
brem sombras de mashoquismo:

"Esfolarei meus pés nas escarpas das montanhas.
Deixarei nos espinhos dos cardos
farrapos da minha própria carne".

A ansia instintiva de perpetuação explode
nestes versos de uma expressividade raramente
atingida:

"Deixarei nas mulheres o meu sexo,
pera quê o meu físico e o§ meus traços fisionô-

[mioos
possam. continuar."

Em vão aí se procuram antecedentes de
um fauno parnasiano ou de um simboüsta pla-
tônieo. Para os parnasianos, a mulher é a car-
ne e o prazer. Para os simboüstas,'é a noiva
imaculada e intangível de alma lirial. Para os
poetas universais, e o é Auísio Medeiros, ela
é a prostituta triste cuja vida angustiosa deve

ser enaltecida, ou a possibilidade de conjuga-

ção para a perpetuação da esPécie.

"Caminhos" tem, todo, um ar de promessa

solene de consolação e piedade. Tem acentos su-
blimes:

Deixarei nos mendigos, aos tloentes'
nos vagabundos, nos sem této,
palavras. de cunsolaçáo
e gestos pures de amParo.
Enaltecerei a vitla angustiosa das prostitutas

[úristes".

Uma cousa a notar em "Caminhos" é a ab-
soluta ausência de verbos no passado. Porque
o poeta não se perde em lamentações retrospe-
ctivas. Não tem olhos para o pretérito, e olha
Íi1me para o futuro. Não guardou rancores, e
só terá gestos de comiseração, E deixará a vida
quando a dispnéa lhe estrangglar â respirâção,
para que c. seu espírito,,no gôzo da grande

emancipaçár,, senhor das prerrogativas eternas
da personalidade etérea,

ííprojete-se no lllunelo sem Fim
e esteja na ambicionada presença de I)eust'.

§etembro, 1938
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A Formaçâo do Mundo Moderno
FABIO CRISSIUMA

Ã lutcr pela centrolizoção

c) Itolic

Ànolisemos o Íenômeno itoliono do concentraçáo
do poder centrol. Jó vimos. nc Frcnço, que um rei
Íraco, de êscosso território mqs utilizqndo os prerrogo-
tivos de suzerqnio, pôde omplior oa seus domínios ter-
ÍitoÍiois, tornor eÍetivo o poder reol e uniÍicsr, em 6eu
proveito e em dêtÍimento dos Íeudqtótios, os terros
do seu reino.

Na ÃIemonho, a preocupqçôo mística do domínio
eôbre c Italiq ê sôbre Romc, cÍostou dq boa políticc
territoÍiql umc série de soberonos de potrimônio Íun-
diário cmplo, desperdiçondo cs inúmerqs oportunidc-
des quê se the oÍerecerom de sê tornqrem senhores
únicos nq Germaniq. Quondo é qdotqdq <r político ter-
ritorial eliciente, jó é tqrde e o cosc de Hobsburgo
possuê o seu opoio senhoriol Íora d<r Germonicr, n<r
Boêmicr,na Ãuslriq, diante de umo Germonio-irreme-
dióvelmente Íragmentcrdc. Ã política impeÍial impede
cr unilicoção do Itolia mcrs os Íenômenos políticos que
qí se sucedem obedecem c um pÍocêsso mois complexo
que pÍocuÍqmos esclorecer.

Ã invosáo lombqrdo lormorcr um estodo na Itqlic
continentql, ós morgens do Pó, descendo pelc Italia
peninsulor qté incomodor o Papodo. Ã Ãlionço dêste
com os Pepínidos desttóe o reino Iombordo e pcrtilho
a ltalia em: q) Itqlia Imperiol (dos Àlpes ó Toscono);
b) Italiq Popal, ós mcÍrgêns do Tibre; englobondo c
P*rtápole, o Exqrcqdo de Royeno, o Bomcgnc, a
morcc de Ãncônc; c) Itclio Bizqntinq, restos dc con-
quista justinionc.

O desmembromento do império carolingio, c ex-
pcmsôo mulsomonq rompem o equilíbrio da Itclia tri-
portidcr, nc quol o Estodo Popclino pormonece e per-
durc. Ã Írcgmentoçáo da Itclic imperiol, c conquistc
loulsumonc dc Itolic bizantina criom um novo estodo
de coisos que resultom em desequilíbrio deÍinitivo. Ã

Íormaçôo do reino normcndo de Nopoles e Siciliq uni'
Íica o sui do peninsulc ó custq dos sorrocenos e dos
gregos. Os Guiscordos e Rogerios conseguem um es'
todo relqtivamento sólido q mquter umc situoção equi-
volente ú dc ltolio bizontino. O sonho imperiol loíçc
os imperodores gêrmqnicos qtrovêz dos Àlpes e, no
vqle do Pó e no Tosccnq deÍrontom-se com o Popodo.
Os hetdeiros imediotos de Oto consêguem mcnter o
popodo em tutelc e Henrique III nomeia popcs, distri'
bue bispodos, preside concílios, dispondo do poder pc'
pal como dependencic do poder imperial. Àos suces'
sores de Conrado de Frcncônia iá nôo é tôo Íácil c
toreÍcr. Ergue-se um Gregorio VIII e Henrique IV e
Henrique V tornqm-se deÍinitivdmêote vencidos: c criq-
çáo do colégio cordinqlício em 1059, após c morte de
Henrique III, criáro um orgôo copoz de se ontepor qo

impercdor nc eleiçáo do cheÍe dc Igrejcr Romono.
Ã luta recomeçc com oB HoenstduÍen: se co Bor-

boroxc cobe vitóric esmogcdorq sôbre o pcrpcdo e os
cidodes lombordos, c último polovro é dito por Ino-
cencio IV. Frederico II que unic a Itolio impericl á
Itolia noÍmonda é deÍinitivomente vencido. Heffique
VII e Corlos IV descem ú Italic sem prestígio e sem
sucesso.

Dcr luta s*utor lt@éae Ílcgoaentudc d Itdlic
do Pó e dc Tosconc, disato do Estodo PontiÍicql e dos
reinos de Ncpoles q Sicilio, em máo de dinastiqs es-
trqngeiÍqs. Íespectivomente Irqnceso e orcgonesq.

Umo repulso oligórquico. de corocteres ocentuodc-
mente bizqntinos, Venezq, ocupo o Íundo do ÃdÍiático.
Gônovc se lhe opóe no costq ocidentcl: sóo repúblicos
rnerccntís, voltqdqs pcÍq o .mcÍ. No inteÍior, Milõo, Flo-
rençc, Ferrorc, Lucos, Piombino, Urbiuo, MontÍerrat,
Siencr, e outros, sôo repúblicos oristocróticos ou uú-
cleos ducqis, mcrquezodos, simples cidodes mois ou
menos dominodos por um tiÍqno que revelom, no Írcr-
gmentcçôo multiÍorme do ontigo Íeino lombqrdo, o
choque de duos idéios imperiois, o impericlismo romc-
no-germonico de Àlem Ãlpes e o imperialismo romqno
clericcl do Tibre.
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UITO se têm êscÍito e discutido sobre mqrxi"qno
e seus derivqdos, e sôbre qs outros teorios srl.

ciolistos. Mos em sociologio como em ciêt
cio o puro discussáo de teoriqs conduz sempÍe q sr-

tuogôes sem soido; e olguem disse já que o único vc-
lôr dumo teoriq é poder mostror-se que elo é Íoisc
Sem o contrôle do experiencid, o teoriq é estéril, rrg-
bolho no vácuo, desomporodo; e oyspírito hutuqno
otrovés do histórío, só encontrou uni ponto de oporo.
desde que c razáo procuÍou o seu guio na esperiêncic,
Simplesmente, em sociologio, o contrôle do esperiêncio
não é Íácil, como todos compreend.em; nôo se pode,
ne6lê colnpo, preporqÍ e desenvolver umo experiêncic,
como num loborotório. Por isso mesmo oquelos expe-
riêncios sociqlistqs que o histório põe em ocçõo, de.
vem se! qprovêitodos como elementos preciosos de
êstudo. porquê q suo roridode Í.qz o seu preço. Se o
gronde receio oriundo do inercio sociol náo o diÍi
cultosse, e sê o mecqnics dos tronsÍormoçóes sociois
nõo trouxesse consigo lonios incidentes temerosos, tudo
hoveria o lucrqr em multiplicar em mqior ou menor
escqlc os experiencios sociqis. Só ossim poderiomos
sqír desta perplexidode dngustioso em que somos co-
Iocodos pelo embote de teorio s pontos d.e visla, por<r
cujo juizo deÍinitivo nos Íoltqm semprê ôs elementos
indispensoveis, e que ossim nos deixom Ílutuondo en.
tre opiniões irreconcilisveis. À experiêncio, e só o ex"
periência, é guio histórico dq humqnidqde, e em so-
ciologio, como em ciência, só elc nos poderá mostror o
que volem ds têoÍids. Creio que numc étope mois
avonçod<r evoluçõo sociol o possibilidode de ex-
periêncios sociqis náo é umo utopio; mos enqucnto
isso nôo iôr possivel, devemos lonçor mõo de todos
os elementos que cr êsse respeito nos Íorneço c his-
tório do humonidqde.

Or<r. o sociqlismo, em todos os suos nuqnces e
tendencios, náo é coisc novc nd históric; ê s sucr

lentotivq de reolisoçáo prótico deu já morgem o um
certo número de experiencios que mereciqm bem ser
estudodos sôbre um ponto de vislo ciêntiÍico. eüe
volôr tiverqm essos experiencics, como se desenvol.
verom elos, ê o que nos dizem a respeito dos pontos
de vistd dos lnodernos teoriqs sociolistos? Creio que
os sociologos teriom q êsse respeito olgumo coisq o
lucror Íozendo inlervir esses elementos no avolioçdo
do volor prático dessos diÍerentes teórios. Um estudo
desso ordem nôo é Íácil, por muitos motivos; e nóo
é êsse estudo que vou intentoÍ oqui; qus16 qpenqs
chomqr a otençáo pcro o Íocto em si, isto é, parc o
exisiencia, crtrdvés do históric, e desde os mcis re.

motca tempos, de experiencicrs r'mporÍontes do socio.

logio oplicoda: tqis são com eÍeito o Mqzdekismo,

o Osirismo, e outÍqs .

a

O MÀZDEKISMO (1)

No tempo do dinqstio sosqnide, qpós qs lutos
com os Hephtolistos, o trôno Íoi ocupodo por Kovodh.

Mozdek prégovcr entáo umc doutrinc puromentê

sociqlisto, cuios principios eÍctm o comunidode de
bens, c oboliçáo de todos os previlégios, e o inter.
diçõo de motor quolquer ser vivo destincdo â oli.
mentoçõo.

Kovodh, preocupodo com o poderio do nobrezc,
teve o idéio de lonçor contro elq, com um criete, o

Mozdekismo, cujo propogondo Ícvoreceu, ê cuids dou.
trinos permitiu que Íossem divulgodas. Mos o nobre.
zc, vendo-se omeoçado, reogiu e destrônou Kovodh que

foi substituido por seu irmõo Djomosp.
Kovodh conseguiu poÍém Íugir do prisão de Guil-

guird, e reÍugiou-se entÍe os Hunos, onde cosou com
q Íilhc do rei dos Hephtolistos. Como consequencic
deste cosomento Diqmosp restituiu o trôno CI seu iÍ.
môo. Com o voltq oo lrôno de Kovodh, rêndsceu cr

ÍnÍluencio dos Mozdekistcs, mqs umcÍ novo invqsáo
dos Hunos, e os guêÍros côm os romonos, lonçou o
poís no desordem: Kqvqdh depois de boter Belizorio.
generol de Justiniqno, morreu oos oitenlo e dois onos.
Depois do reinodo dos dois (hostou, os Chosroés dos
gregos, o Persic cdiu no onorquio, desogregondo-se
o nobrezq e o reolezo: Iinolmente a conquisto órcbe
Íindou com o periodo dos sosânidos, e o PeÍsio dei-
xou de existiÍ como Estodo.

Foi nêste periodo histórico, isto é, cntes do con-
quisto árobe que suÍgiu,o Mozdekismo. Ãntes de o
esludormos, convém exominqr rápidomente o quê erq
c orgonisoçáo sociql do Persio sob os Sqsonides.

O esquelêto orgánico da sociedode ero constituido
por quctro closses, o clero, os guerreiros, os burocro.
tos, e enÍim componezes e qrtistqs, .4, 'burguezic es-
tqvc distribuida pelos duos últimqs closses: médicos,
poelqs ê ostrologos pêrtenciom á burocrocio, e os ne.
gociontes á últÍmo closse. frste Íocto é importonte
porque coloco o Mozdekismo numo situcçôo. diversq,
perqnte e:io orgónico, dq do octuol sociqlismo. Estos
clqsses estovom orgonisados sob o direcção dum cheÍe
e sob cs ordens clum inspector gerol encorregodo do
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recenseomento, e dum inspectoÍ dos impostos. Estd

orgánica social, cuic estruturc Íoi descripto em Íoce

dos elementos Íornecidos. pelos historiodores órqbes e

teólogos pehlevios (x) tinha como closses privilegiodos

o clero e o nobrezo. O clero ero recrutodo entÍe os

Mogos, tribú medq, e tinhq como cheÍe, ou Pcpcr,

o môghbedh, que dirigic c dogmáticc e o político dc
Egrejc, cheÍe cujc nomeoçáo ercr oo mesmo tempo leito
pelo rei e pelo clero; conÍessor do Rei, o Môghbedh

tinhq sôbre o coniunto dc vido socicl umq ocçóo ex-

troordin&riq. 0 gronde herbedh, chele dos herbedh,

e seu Íepresentontê no côrte, tinha atribuições menos

conher:idos.

Ã nobreza Íormovc umc hierorquio composto de
pÍincipes do Império, os Íilhos de clon, os grondes

e os nobres. Os corgos militqres ercm distribuidos
por um generclíssimo, um genercl de ccvclorio, e um
diretor da intendencio. Os ccrgos civís ercm lugc-
res honoriÍicos, e compreendiom um juiz orbitro, um
diretor dos impostos e inspetor do tesouro. Todos ês.

Êes ccÍgos erom previtégio do gronde nobrezc, prin.
cipes do Império e Íilhos dqs clons. Os grcndes e os

nobres sáo "os grondes oÍiciois do Império, os mois
oltos representontes do burocrocio": o Gráo-Vizir, o

§umo-Socerdote, o Guordc do Fôgo Sogrqdo, o CheÍe
dcr Secretqriq, o CheÍe do Exercito.

Os covoleiros constituiom o nobrezcr intermédia,
e os dehgores cÍ suo closse inÍerior. f,stes êÍcim oE

cheÍes de qldeios, vivendo dos suos terÍos como os

covqleiros, mos distinguindo-se do pôvo opeircs pelc
educcção e pelo tÍdje. Entre êles era escolhido o cd-
ministrodor de contáo ou chqhr, e os recebedores de
Impostos ou Keihodó. "À, nobrezq, nos seus diÍeren-
tes grqus, diz Huort, estovc sêporodo do pôvo por
umcr borreirq intÍonsponivel. Distinguia-se pelo explen.
dor dos suos montcrdos, dos sêus trqiês e do seu cr.
momento. Só excepcionolmente se podia possor dumc
closse porc outro; um plebeu que sê Íizêsse notqr
por umc Íor?nc extrqordinóriq erq chqmqdo pelo rei
que o Íozio excminor pelos pcdres, e êstes, segundo
qs sucrs ccpccidodes, introduziom-no no seu colégio
ou ddmitiom-no entÍe os guerreiros e os secretórios".
' EnÍim, nos bqixos dc pirámide hiercrquicc, c ple.

be lratovc dq terrq, executovo todos os trqbolhos,
e seÍviq no exercito, sem soldo; nos cidodes, pogqvcr
umc toxc, como os ccmponezes, mos nóo ero obrigado
o serviço militor.'

No cimo, enÍim, da pirámide hierorquico estovo

o rei, outocrotc de poderio divino, senhor qbsoluto dos

bens e dos vidos, invisivel e distonte, que Íozio mo-

ver estq móquina sociol pelc suo "línguc, isto é, o
Gráo-Vizir.

Todq esta êngrêncrgem típicamêntê asiotóide Íutl-
cionqvq com umo mise-en-scéne perÍeitomênte qsióticq.

Segundo Theophylccio, ossim oporecic Ormuozd IV na
suo côrte: "a tiorq erq de oiro, e ornodq de pedros
preciosos, espolhondo um explendor deslumbronte cout

os corbunculos incÍustcdos, e enquodrodc po! umcr

Íioda de perolcs que brilhcvom sôbre o coila mistu-

rqndo os seus roios ondulcntes qo belo explendor dos

esmeroldcrs, e q vistc petriÍiccva-se numa odmiroçôo

insqciovel. Vestiq um colçáo incrustodo de ouro, tecido

á máo, e de olto volôr, em o quol o seu vestuário
êxibio tqnto mois Íousto quonto o gosto da ostêntação

o desejovo".
O rei, segundo o etiquêto, ocultcvc-se, invisivel

e inccessivel, oos proprios grondes dignitórios do côr-

te. Um Íêposteiro suspenso ocultsvc-o ó côrte, e mon

tinha-o, mistêrioso e distonte, como um socrório: 9s
Khurrom-boch, Iqziom sentinelc oo reposteiro reqlen-
go. E quondo clguem, Íovorito ou príncipe. êÍq rêce.

bido no intimidode reol, o orouto brqdovc: "Cuidoi cr

linguogem, pois estois hoje no reol presençc". Nqs

cerimónios do côrte, q mois rigoÍosc hierorquia dis'

tribuia os cortezões, príncipes, grcndes e nobres: e

ercr sempre o Khurrqm-bqch que dirigic o rígido pro'

tocolo.

Quando o rei oporecio em público, êÍo como

um ídolo de oiro brilhondo no meio dum Íqusto scr.

doncpolêsco; cerccdo de mogos, de guerreiros, no meio

dumo pompa Íulguronte de pedrcrios e sêdcs, êle

mostÍcvc-sê ó multidõo silenciosa como uE Deu§.

E espclhova o oito, c pedroric, os ÍcustoEos PÍ+
sentes c euo volta; pcrc recompensor o gronde mu-

bedh, portcrdor dumq Íeliz notíciq, o podischoh Jlr.

dechir I encheu-lhe um dio q bôco de rubís, oiro, pe'

rolos e joolherics. E o noçõo gemic sôbre o pêso dos

impostos; o "têsoiÍo", pqÍq permitir tqis loucurqs, dre'

novcÍ os recuÍsos públicos, vorcrz e insccicvel; mqs

estc ormcduro rígido, esto orgánicc Íérrec, náo po'

dia Ílectir; ossim, sob c suc qÍmqdurc periÍericc, su.

cediqm-se os qssossinqtos de pretendentes, os destrô-

nomentos, cônqs dumo selvogerio borbqro, sqngÍentos

e silenciosos. Ãssossinotos, Íugos, olhos que cegqvcrm,

linguds cortcdos, envenênqmentos, suicídios, morticínios

em mqssc, ero o processo bqnql dc politico sascnidc:

mos o orcqboiço rígido e osiatoide nem extremecic,

com o cqchôo de ódios que sob êle reÍerviq.

Ào mesmo tempo o inÍluencio clericql dcr Egrejc

Persq io-se inÍiltrcndo ccdc vez mcis nestq orgánico,
Enquonto nos historiador órqbe Yct qoübê o Gráo-Vizir

. precede o Sumo-Pontilice, no historiqdor. Mos onde

êste precede jó oquêle em hierorquio; "é que, diz

Hucrt, os indicoções subiqm o umo épocc mênos on-

tigc que os do seu predecessor, quondo os eclesiás"

ticos tinhcrm odquirido c predominoncic no reino".
Todo o poderio xecl. n'a sombrcr, Íoi posscndo poro

us mõos do Egrejo Persc; o CheÍe dos Mogos ou Ma'
quepot, ero o conÍessor do rei, e o arbitro dc dogmó-

tica e dq políticq; e oos podres competic o excmê
dcrs copocidodes que peÍmitiom c introdução nos co.

légios, ou o qdmissóo enlre os guerreiros ou no bu.
rocrociq. O Estqdo íoi completomente mincdo pelo
Egreja, que deixou oo podischoh, oos príncipes, gran'
des e nobre. openos <: cênogroiio exteÍioÍ do poder.
Dominondo o rei e cr nobrezc, monopolisondo c cul.
tuÍd, cr Egreicr Perso deixovc openqs oos ccycleiros
o oçáo militor, e à plebe o cmcnho dqs terrcs, e o

Esterr:
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§êrviço, sem soldo, nos exéÍcitos: e ossim, o podischoh
e o'môgbbêdh sugovdm e obsoÍviom q naçõo.

Foi nêctoÊ ciÍcunstünciqs que Íez explosáo e

eociolismo rodicol de Mozdek, o Kqtl Mqrx do velbo
Persio.

Vejomos pois o que é êste Mozdekismo, que pre.
cedeu 2400 onos os teorios de Morx.

Mozdek, Íilho de Bâindad, hqscido no Khorosan,
teve como precursor Monés.

O seu sociqlismo iêm umo bose metoÍisicd, como

não podio deixqr de ser, nestc olturq do histório; êle
compreeude mesmo princípios teogónicos, e reveste o
coÍocteÍ dumq seitq religioso, teosoÍico.

Os princípios de Mozdek derivqm directqmente
do ensino de Monés. fste odmitic o conllito de dois
principios, o luz e os tÍevos, o primeiro livre, sensivel
e sqpiente, o segundo moquinol e cego. Misturcvq-os
o ocoso, e do mesmo mcrneirc os seporqvo . O univerr
so êrd o resultodo do conÍlito de três elementos, q
águo, o Íôgo e o teÍrd; o bem e o mal derivovom
dq misturo dêstes elementos, o pÍimeiro pÍoduzido
pelos portes puros, o segundo pelds portes turvqs.
Deus, ossente no trôno celeste, dispunhc de quotro
elemenlos de ocçóo: o discernimento, o inteligencio. o
mêmorio, c olegria. O mundo ero dirigido por êstes
elemenlos, por intermédio de sete ministros: o sõlár, o
Bãlvan, o Kãrdãn, o dqstour, e o l(ouda&. Coda um
destes move-se dentro de espíritos chqaodos l(h.\,eô.
nondo, dibcnda, Khorondo, dqnanda, Khêzondc,
Kuchondc, zcnondo, Konondq, áyandc, páyonda, se,
gundo o historiqdor órobe Chohrostôni, citqdo por
Huort. Quondo o homem concentrc êm si os quotro
Íôrças, os sête ministros, e os doze podeÍes, tolno-so
um ser divino.

Do conÍlito do luz e dos trevos, tql como é con.
cebido pelo ÍilosoÍiq de Monés, deriva como conclusóo,
que o Ódio, q GuêrÍo, ê todos os mqles sõo derivc-
dos dos irevos; Mozdek dirigio-se pois oos principios
e nêles encontrovc como cduso iniciql o posse dc mu-
ther e da ÍoÍtunq; ê ossim êle concluia por cconse-
lhqr o comunidode dos mulheres e dos bens, todos
os homens tendo dirêito c ums pqrte iguoi de bens,
como de águo, de Íôgo e de vêrto. (x).

Tudo é qdmitido êm nome dos letrqs cujo con-

iunto Íormo o nome ÍneÍqvel de Deus; quondo olguem
pode imoginor olgumo coiso de estos letrqs vê obrir-
§e decntê dêle o gronde mistério; oquêle que dêle
Íiccr privodo permqnece no cegueirc do ignoroncic,
do esquecimento, dc estupidez, do preocupoçôo, Íqce
o Íqcê das quotro Íôrços espiritucis. Como se vê o
sociolismo de Mqzdek é de origem teosóíicq; é q
uplicoçáo socisl dumc concepção esotericq, Os Maz,
dekitos Íormovam quqtÍo seitos: os Kôdhokitos de Su.
giono, do Fôr, e do Kurdiston, os portidários de Alon-
[Iorbin, os Môhõnitqs, os Isped-djámékitos, que Êê
êncontrqvom na Sogodiono e no Turkeston.

Um livro serviq-lhe de ÃIcorôo, o livro de Moz.
rlek, de quê sê'co;hecem ducs traduçôes, umc de
Ibu-el-MogoÍÍó e outro de Ãbán el-Lçbrigi, (Ibn_en-
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Ncdim ol-Wcrrõg, Fihist, éd, Fhigel, Leipzig, 1872 T, l,
p. rI8).
. O socialismo de Mozdek espolho-se no Persio e

chocc-se contrq q suq ormoduro oristocráticc e cl.e.
ricol, de que êle pretendeu obolir os princípios. O
podisdroh l{avodh, como vimos, Íovoreceuo, prq
tendendo opoior-se nêle poro combqter o poderio dq
nobrezo e do Egrejo; mqs o nobrezc destÍônouo, obri.
gondo-o c Íugir, como ocimc vimos,

TrqnsÍormodo em ormq político ncs mõos do pa-
dischoh, êle Íoi sepulto por outro lodo pelo ondq dos
qitrcinqdos; todc c coorte do misério orientol, "seres
viciosos, preguiçosos, criminosos notos", como diz Hu-
ort, sciu do pcntono sociql, veiu à superÍicie, e oÍo.
gou tudo numo desorientoçáo completc. Só no início
do reinodo de Chorroés I o reolezo conseguiu Íozel
{rentê d estc ondo, mcs em breve c Persic ic cqit
cob o domínio órobe.

O Mozdekismo Írocossou porque todo umc série
conjugodc de circunstqncios se opuzerem á suc rec.
lisoção. O momento histórico. c situoçôo internc ê
êxternc do Persio, o desorientoçôo do espírito orien,
tql, olucinqdo por tão singulor concepçôo, no polo
oposto do trodiçõo qsiáticq, tudo concoÍreu pora êste
lnevitavel Írocosso. Mos q cquscÍ principol é o qn,
logonismo da mentolidode qsiqtoide com tois princí.
pios; o Mqzdêkismo surgiu como q consequencia pa,
rqdoxql e impÍevisto dumo dos muitos seitos teosó,
Íicas em que é Íértil o imoginoçúo osióticd, e coiu
sôbre q Persic outocrátics como umq bombq: Íez en.
tôo explosáo, e por um momênto, olucinou tudo, Logo
o seguir, porém, d Persiq, restqbelecido a ordem, dei.
xovc de existir como Estodo, e ossim Íindou êste sin-
gulor Íenomeno. No Írocosso do Mqzdekismo os his,
toriadores Íozem intervir principolmente c nobrezo, e
o seu conÍlito com o pcdischek Kovadh, Mos é pre
ciso otentqr aindo que o corcicter de seitc do Mqz,
dekismo nóo devia tornó-lo suportcvel á Egrejo per,

sc. Depois, o seu coróter sociqlistq e o suc doutrino
económicc, posto em prático, náo seriq só q ruino
dc nobrezo, mcs também c do olto c]ero. O clero
pêrscÍ, com eíeito. opoiado no religiôo mozdeense,
consêguiu no Império q hegemonid sociol. Ãgothios
põe em evidencic c veneroção tributodo cros mqgos;
os negócios públicos ercm regulcdos pelos seus con.
selhos, e tudo orientado pelos suos prediccs: ,,nodc

entÍe os Persqs, diz o outoÍ citqdo, pcrecê seÍ lêgí"
timo e justo, se nôo é oÍirmodo por um mogô.,.

.Fr epidemio de proÍetos, de bruxos. e de mogos
tão corocteristicq dos sociedodes qsiáticqs clcstrou nc
Persiq, como nos outros Estcdos, e devorou-o.

Magos e socerdotes, todc a hierorquic do Egrejc
Mozdeesse, possuic imensos têrÍitórios e gronde pro.
priedodes sobretudo em -A,dherboidián, o qntigq Me.
dicr Ãtropoterncs; e os impostos religiosos de todq q
espécie, os conjurcs e o cqçq ús heronços, bem como
os donqtivos voluntórios conqlisavqm pqrcÍ o tesouro
do Popcdo Mozdeense ovultados quqntias. Ã Egreja
Mqzdeense Íormqvq um Estqdo dentro do Estado, e
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Um grande pintor perna-ínbuca no

I

tr

:-:
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Este nordeste odmirovel náo nos deu sómente es-
critorês e poetos. Deu-nos tombem pintores. E que
Pintores! Tres eu conheço bem: Luiz Soores, tuiz Jcr-
dim e este moco, menino quosi, que se chomq Percí
Láo. Todos tres vigorosos ortistos, emborq muito diver-
sqs os suos modclidcdes. Mos é do primeiÍo que eu
quero me ocupor oqui. E' de l,uiz Soores, que ontes
de ser bom pintor é homem bom e de nobre corqter. Foi
oqui no Rio que eu o conheci, nõo Íaz muito tempo.
Ãindo que jó de meio idqde, suo Íisionomio é extre-
mcmente joviol e olegre. Luiz Soores estó sempre de
bom humor, o que, convenhamos, não é coiso muito
comum hoje em dia.,. E o seu entusiosmo, o seu opti-
mismo, sõo comunicqtivos, dõo-nos vontcde de produ-
zir, tÍqbolhor, Íozer clgumcr coiso e ir paÍo deonte.
Náo tendo oindo teÍminodo c suq segundo exposigõo
oqui no Rio, Luiz Soores jó tem proietos, iá tem ou-
tros exposiçóes em visto. Sáo Poulo, ReciÍe, ou (quem
sqbe?) tolvez mesmo Poris..,

O mais interessonte polem neste pintor é a iden.
tidcde que ele possue com o suo qrte. Dizer Luiz Soq-
res ou "c pinturo de luÍz Soqres" é dizer o mesmc coi.
so. Sua orte é um reÍlexo de suo personoiidode. Por
isso é ultro-sincero, E o sinceridqde em orto é umq
qoiso muito opreciovel. Nunco o vi pintondo seus quo-
dros, mos creio que ele Íaz isso brincondo, nqturql-

mente, como se bebesse um copo doguo, ou occendes-
se o seu chqruto. Nenhum esÍorço, nenhumc pÍeocupc-

çôo do "perÍeito" que dá dôres de cobeço nos pintoÍes
qcqdemicos, onologos ás que deviom teÍ os poetos
pornosicnos co comporem os seus sonetos de ourive-
sorio . E o nõo-ocodemicismo em pinturu é umc coisct
muito mois opreciovel oindo... Luiz Soores náo se inco-
modc com q Íormc. E1e quer é c expressáo êxtrto e
perÍeitc do vidq e dos costumes doquelo bôo gente
do nordeste. Ele quer é tronspor pcÍo c telo o pito-
Íesco em todq q suc pu,onçq, Íixando com os suos tin-
tos o movimento, o olegric, os tronsportês do povo, do
grcnde mosso, nos seus ospectos mqis cqrocteristicos.
Ele quer oindo, pintondo qs suos deliciooss poissgens,
os seus coqueiros, cs suos jongodos, os proiqs. e o
rnor, o grcnde e eterno mor, é prender o poeslc que
hc nistc tudo, Íixol-o bem. E tudo isso ele consegue
com u:io iaÍçq sugestivq extroordinoriq. Nôo ha du-
viCa que sinceridqde, poesio e expressão sáo os tres
principcis ccrqcteristicos do pinturo dêstê ortisto.

Pqrq terminqr, umcr observoçõo que Íiz e que jul-
go interessqnte: hovic muito Inois gente bem vestids
e."gron-Íino" numq oulrq exposição de pinturo no Po-
loce Hotel do que no "hqllo" em que expóe o pinto pe!-
ncrobucqno, no Liceu de Ãrtes e OÍicios. Dou portqntô
meus porobens qo luiz Soores porque o "snobÍsmo"
ondou longe do sua exposiçáo... SERGIO SOÀRES
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qs suqs constituições cqnonicqs erom diÍerentes dqs

leis do reino. Os reis por seu turno, diz Huqrt, erom

dumo gronde generosidcde poÍo com o Egreic. Be-

hram V. Gôr enviou oo templo d'Ãdher-Guchnosp cts

pedrcrios que ornovom cr corôo Co Kháqcn dos Tur-

cos; Khosrqn I e II, entulhovom os templos de oiro

e de proto. Ãssirn se ocumulovom nos coÍres do Egte-

!o Mozdeense quqntiqs Íobulosos, êm oiro, pÍqtq, pe.

pÍqs pÍeciosos, bens terrenos ê pÍopÍiedodes. Por

outro lodo o religiõo intervinho o todo o momento

nq vido lqico: conÍissáo, obsolviçáo, nqscimentos, cd-

§qmentos, Íunerqis, Íêstos de todcr q ordem. Ã vido
[aicq êstovo exposto constontemente oo pecodo, e cs.

Êim o clero, porc lovor os peccdos, intervinhq c todo
o momento, lcrgomente pogo. O ensino, estovq nos

mõos do clero; e só os esportes, enÍim, nq engre-
nogem sociol da Persic, estovqm Íóro do olçoda do
clero. fste ero Íonótico e intoleronte, diz Huort. "À
perseguiçôo dos hereticos e dos odeptos de outros
religiôes, em porticular dos cristõos, que erom ocusc.
dos de trqir o impérÍo em proveito dos Romonos, dol
monstrá-o obundontemente".

Como se vê o Egrejo Mqzdeense cpresento umo
completo semelhcnço orgónico e sociol com a Cqtó-

lÍco; e esto comporoçóo Íoz-nos bem compreender com

que bloco de interesses e de Íonctismo se chocou o
socislismo de Mqzdek. Mesmo que o nobrezq, destrô.
nqndo o podischoh, nõo tivesse esmcgodo q doutrinq
de Mozdek, êste não conseguirio jómois vingor sem
umq luta Íeroz com o íormidqvel bloco de interesses
quê Íepresentovo Egrejo Perso.

Estc, com qs suos roizes no teÍrc, nc burocrc-
ciq, e no côrte, no ensino, e na vido loico, possuidorc
dê tesoiros, e do poder dc mcgic, repÍesentc nct
Persio Sósãnidc, o quê sêmpÍe ÍepÍesentqrom no his.
tóriq qs Egrejo.s. Poro o oniquilor terio sido preciso

otuor doutra moneiro; mqs êste problemo pelc sucr

complexidode nõo o poso trotoÍ oqui.
Por muito interesse que tenho o Mszdekismo. cr

Revoluçáo Sociql Osirioco têm umq impoÍtoncio his-
tóricc incomporovelmente superior. Delc nos ocupo-
remos o seguir.

(Continua no proxirno nuneto)

Emprezo de Despochos Meridionql Ltdq.
Importcrçõo - Ccbotqgem - Exportqçõo

Escritório: RUA DA CANDELARIA; B0 5.o ANDAR

43-3435



O POETA EMIGROU
FERNANDO GOES
ESPECIÀL PÀBA "ESFERA"

I
Minho mulher, que estó doerrte, diz-me que é

:::ie, que eu qpqgue a 1uz que elo quer dormir. Eu
p:;c-lhe que tenho pociencÍo, quê me deixe Íicor
:::l o luz ocêso mois um pouco, Minhq mulher se

'=::::ihe, puxcÍ o coberta oté o pescoço, e rêsmungo
;-:e não sobe o que é que eu leio e releio tonto nesse

---:o, Eu não respondo e continúo o reler "PORTO

.1,::EGURO", de Rossíne Comorgo Guornieri. Não é

:-=:essário eu clizer que o iivro é bom, que é, mesrno,

::lmo, Eu jú disse isso e mois olgumos ccisos num
::.:go que escrevi sobre o Poetq, Mas opesor disso,
i: Rossine Comorgo Guqrnieri ser do primeiro time
i: Poetos novos de S. Poulo, eu Íui levá-lo, oindq
:-c pouco, ó Estcrção do Ncrte, onde êle devio emi-
q:cr paro o Rio em buscq dor póo nosso de cado
;.-

I No velho esiogão do Brqz encontrei-me com Pou-
'.: Zíngq, ôutro escritor novo, que Íôro despedir-se
j: Poeto. Sómente Ziaqq e eu. E Rossine Comorgo
Su,rrnieri me diz, qmolodo:

- Emborcor, que é bom, só omanhõ...
- Amqnhõ porquc? 

- indóqo,
Rossine Comorgo Guornieri me contq que nos

ôoturnos destq noi.ie náo hq mois lugores. Eu nõo
entendo direito e pêrgunto:

- E o Cossiono?

Poulo Zingg se ossusto, Íoz umq Íigo, e Rossine
Somcrgo Guqrnieri me explico que Cossiono Ricor-
:tr que é Diretor do Expediente do Polocio - 

pro-
Eeteu orronjor um posse hoje, omonhã, hoje, omc-
nhã e oÍinol de contos mqncou. Nõo orronjou coisis-
si:rcr nenhumq. Resultodo: o Poeto comprou, dos.....
120$000 que tinho no bolso, um<: pqssqgem porc omc-
nhó cêdo. Gostou 759000. Ãmonhõ, á noiie desem-
borcorá no cidqde mqrqvilhosq com os miseroveis
i5$000 restonies. Poulo Zinqg áiz nõo sei que coiscr
íeio sobre Cossiqno Ricordo, que ogrodeço, pelo iro-
bolho que me evitou de iombem diaer, Mqs sõo oito
horqs. Um cpito ropido e ongustioso êcôo pelo es-

togõo, Ho gente sê despedindo com oquele or de
chôro, cquele geito de tristêzo que ha em todqs
os despedidos. .O lrem vcrl soindo de vogor, pregui.
Çôso, num rumor qborrecido de Íerrogens entrechoco-
dqs, Àlguns lenços estõo ocenondo liricomente dos
iqnelqs dos vqgões,. e muiio gente limpo os olhos
cam q mqngcr dos cosccos. Eu sinto um "desejo de
pqrtir, desejo de perder-me nos distoncios longos e
iongos,,," que um poêio guê eu dmo sempre desetcr.

E os três sqimos do estoção. O Poeto, desiludi-
.do, tem invejo dos que emborccrqm, e olhc com uns

. oihos compridos de desejo, paro ô trêm que voi
qbrindo distqncias no noitê. Poulo Zingg acha que

demico o trem ero copoz de descorrilar e hover umo
porçõo de mortes. Informq-nos que o homemzinho é
terrivel. Eu sinto umo vontode imenso de xingor cer-
tos "ciônos" do literoturo poulisto, que não conten-
tss em fqzer um ortisto do sensíbilidode esplendido
de Rossine Comorgo Guornieri soÍrer o diabo, cindo
o fintom ossim molvodqmenie.

II

Agoro vomos subindo q Ãvenidq Bongel Pestcno.
O Pceto, mogro e oito, com c golc do poletó levon-
todo, gesticulo os mõos longos e broncqs Íolondo-nos
de "Boi-Zebú", rômqnce que irá escrever. Psulo Zinqg diz
que isso é possivei Íóro de S. Poulo. .Porque oqui,
con'tínúo, ó inutil estudcr, ser pesquizodor, têntor es-

crever livros sérios. A ponelinho que está de cimo
vive otento e vigilonte oÍim de impedir que quoiquer
sujeito de voior cporecc. Eu estou qmorgo, nõc pres-
to otencõo ás outrcs polovros de Poulo Zinqq, -mqs ouÇo que ê1e Íolo em l'4enotti, Renê Thiollier, Cos-
sicrno Ricorcio- - -

No muro de umo coso no Porque Pedro II está
escrito o corvõo: "Queremos o liberdode dos presos
politicos". Rosslne Ccmorgo Guornieri murmuro:

- Liberdode!
Folou d-iferente. Esse "Li]:erdode" que Rossine

Comorgo Guornieri, o Poeto, prcnunciou no subido do
lodeiro do Cormo, Íoi triste. E como nós estivessemos
porodos, hcr olguns minutos, dionte dos letros irre-
guiores que numo modrugodo inquieto e longinquo o
mõo nervoso de olgum operorio robiscou, Poulo Zingg
convido-nos o continuor.

O "lorgo do Sé ogoro êstó pêrto. Ãs luzes do vón-
zec võo Iicondo poro troz, e nós, sem cctnsoço, esio.
mos chegondo no cidqde,

]I1

No lorgo do Sé é preciso que Poulo Zingg sequ-
re o Poeto poro que eu passo pogor o coldo de conq.
Aconseihámos o Rossine que nõo tente gqstqr um ni-
quel ern nosso Írente. Porém o conselho nõo vole de
nodo, porque o Poeto Íoi seguro, - desto vez por
mim - 

poro que Poulo Zingg .Íoça repetir o cqldo de
cono delicioso.

Um jornoleiro gritc dêntro dq noitd: - 
"Novo vi-

tório do Generol Fronco!" E nós comentámos os teie-
gromos de certos ogencios deshonestos, que Íozem
dêsse generol de popelõo o heroi diorio de mil bo-
toihos. Rossine vibro, indignodo, comlrq essq guerrc
bórboro, olimentodo pelo politico de pilhoqem de Hi-
tler e Mussolini. Poulo Zingg sorri, um soriso de con-
fionço... no derroto de Fronco. E embora, o poetc
estejc iomentondo q morol do humcnidode que per-
mite o mqssocre de homens no Esponho e o ossossinio
de crionços no Chino, eu penso nos "donos" do lite-
rqtura poulisio...Íoi melhor osslm, Com o possogem doda pelo bi-acc.
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?.ossire Comorgo Guornieri é poeto de verdode

- p3:clle os ho de meniiro e oté de bringuedo -
9 3 s=:: penso-mento estó sempre voltodo porcÍ o mun-

d:. ?:=cc.rpo-se com o mundo e com o desiino dos

!::=::s. Que os homens sejcrm irmõos é o seu de-

s=-:. ! o suo poesio folo dos onseios do homem, da
;i: do }:cmem, dos soÍrimentos do homem.. Nêsse

-:,::=::ê F.cssine Cormorgo Guornieri estó pensondo

:=
"crianças que iá vestem vêslido preto

pelos cricngas que vão ncscet",

e es:á scÍrendo proÍundomente porque sobe que

"ceroplonos italionos
guiados por ioponezes

solto bombas alemõs sobre cs escol«rs".

lsqueceu que só tem 45$000 poro chegor oo Rio,

e se:á copoz de pogor o coíé pcro Cqssiono Ricordo

si ê-e oporecer ogoro. Mos hoverio poncodorio. E'
re:i:Ce gue eu nõo oguento um tronôo muiio forte.
1,1:s os musculos de Poulo Zingg sõo Íirmes.

Nq esquinq dq ruo Quinze, Zíagq se despede. E
pe-c ruo Direito, sem gronde movímento o esso horo,

c Pcetq e êu vomos cominhondo. Descemos pelo Vio-
d.:to e vomos ter á Avenido S. João. Agoro o Poe-

to Íoi mqis ligeiro do que êu. Conseguiu compror

os Íichos do coÍé. E eu Íoço umc conto doloroso: -
45S000 menos $400...

Andámos otó o Prcço do Correio onde Rossine

Comorgo Guornieri tomo o bonde que o levoró poro

coso. Eu volto sosinho, os mõos no bolso, querendo

ossovior um trechinho da "Luciq de -Lommemoor",

que nõo consigo lembror. Ã noite está írio, e um

vento brondo me bote nô rosto. A esto horo, os con-

tores de rádio, os sombistos, os molondros do cidode

começom cr frequentor o Ãvenida movimentodo. Con-

tinúo esquecido do pedoço do músico, e nõo sei por-

que reloçõo me lembro de Cossiono Ricordo e do
coincidencio extroordinário do publicoçõo do seu "Vo-

mos coçor popogoÍos", com q psitocóse que ondou

dondo cobo de tudo quonto foi popogoio... Poro evÍ-

tor duvídos imitei o gesio que o meu coro Zinqq taz,

sempre que ouve {o}or em Cossiqno Ricordo, e enve-

rédo pelo ruo lpirongo. Porque no iumulto da Ãve-
nido S. Joõo, é bem possivel que um cutomovel me

pêgue.

-Amonhõ cêdo Rossine Comorgo Guornieri, o Poeio,

emigrcrá poro o Rio. Se Íicosse em S. Poulo - 
"çq.-

pitol ofiistico do Brosil" - êsse ortisto mollerio de

fome. Ãqui nõo conseguiu nqdo. Nodo, nodo, é exo-
gêro meu. No suc crônico de hoje, pora o "Diorio do
Noite", Menotti Del Picchic Íolo dos valores intele-

ctuois de S. Poulo e citc o nome de Rossine Camor-
go Guornieiri (como se citoçõo em jornol enchesse

borrigo.,.), êsse mesmo Rossine Cqmorgo GuornÍeri
que emigrorá omonhõ, incompreendido, pobre e doen-

te poro o Rio. E' verdode que Rossine Comorgo Guor-

nieri tem tolento, é inteligente, é humono, Íqz umcÍ

orte sérÍo, e isto poro os "donos" dc litoraturc pcu-

EsÍerc
listo é um crime. Aqui, ou sê esctevem ouiobiogrq-
Íic no gênero desso que RenêThiollier publicou com o

titulo signiÍicotivo de "A Louca do Juqueri", ou entôo

Íolo-se mol de José Lins do Rego, Grociliono Rqmos

e Jorge Àmodo por escreverem livros bons sobre o
vidc desgrcçodo dos nordestinos proletários. E' verdq-
de, tqmbem que S. Poulo tem os dois Àndrqdes, tem

Origenes Lessq, tem o nortistc Cleómenos Compos.

Mos esso gente bôo vive qÍostodo. Nõo írequentcr c
terrivel e boicotonte ponelinho. Pelo controrio. O opqr-

tqmento de Oswold de Androde estó sempre cheio

de moços, de novos de tolento. Mário de Andrqde in'
centivc o todos que têm geito porcÍ o coiso. CIe&
menes Compos só não pogo G pensõo dos ortistos po-

bres, porque os "donos" do literotura pqulisto o qbon'

donorom num serviço dos mois duros e menos remu'

nerodos dos Correios. Origenes Lesso, bom Origenes!

- é homem que deixo de orronjqr coisos poro si,

oÍim de conseguiJcs poÍo os escritores novos.

V
E' por isso, Jorge Amodo e Grqciliono Romos, Jo-

só Lins do Rego e Mqnuel Bqndeiro, Ãuqusto Frede-

rico Schmidt e Lucio Cordoso, Jllvoro Moreyro e Mor--
ques Rebêlo, que emboro nôo os conhecendo muito bem
(os livros não me revelcnom tudo) eu peço o vocês gue

sejom qmigos do meu irmõo Rossine Comorgo Guor-

nieri, EIe é um gronde ortisto que preciso de compo-

nheiros, preciso de conÍorto, preciso, principoknente,

cie sinceridode. Por Íqvor, nõo o deixem morrer de

Íome, como querio o ponelinho de S. Poulo gue o
obondonoul Eu sei que vocês sõo diÍerentes dos os-

fixiontes "dônos" dq literoturq poulisto. Sei que o hu-

mqno, em vocês, nõo existe sómente nos póginas bo-

nitos dos livros. O intêrêssê peio vidq, o omôr pela

humonidode, eu sei que está em vocês, nos coroções

de vocês. E por ísso, e por ocreditcr que como ês-

critores vocês são "homens" e nõo "literotos", é gue

eu folo em Rossine Comorgo Guomieri, e nq ruc dcr

omorguro em que o deixorom os copiiolisios das l+,

tros do plonolto! VI
Mos minho mulher estó reclomondo do luz. Estó

dizendo que omcrnhô o ítqliono do casc voi ochor
ruim por couso do luz ocêso oté tcrrdê. E depois elc
quer dormir. Pociencio. Eu querio oinda pedir des-

culpos o Rossine Ccmorgo Guornieri por tê-lo cho-

modo meu irmõo. Nõo tenho tempo. Tambem, nõo

foz moI. Eu sei que Rossine Comorgo Guornieri, o

Poeto, nôo sê zongo de um muloto como eu chomá-

Io de Írmõo. Ele é irmõo de todos. De broncos, ne-

gros, omorelos e vermelhos.

"Tenho irmõos qssqssinos, lcdrões,
herois, covcrdes, sqntos e yiEcÍisiqs,

nqscidos {odos num mundo de miséric e de Íome,

lutcndo como leões pcrc viver..."
O sujeito quê moro em cimo e trobolhq nc Im-

prenso OÍiciol está chegondo ogoro. O opito do guor-

do noturno Íeriu o quietude da noite. Deve ser bem

torde. Minho mulher tem sôno, está doente. Bôo noite.

Vou opogor q luz. (Noite de 23 de Julho de 1938).
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"Vidas Sêcas"', romance

Tutlio Hostilio Monranegro
Especial para ESFEBA
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Futuramente, quando se tiver de grupar, no
afan burocratico de organizar elassificações que
farão o tédio- dos alunos de disciplinas literarias,
os diversos autores que hoje se dispersam den_
tro do romance brasileiro, vai haver muita dis_
cordancia, muita confusão. Enormemente maior
que a que se ofereee hoje quando Jorge Amado
toma conta do cais da Baía, Lins do Rugo *u_
morialista traz á baila cenarios de enlenhos
Erico Verissimo vem da vila para a cidade am_pliando o seu eampo de ação material de ma_
neira semelhante á que abre clareiras no psico_
logico, partÍndo de Clarissa para Olivia á nu_genio. Graciliano Ramos, então, dará um traba_lho enorme. Sujeito que consegue nos seus ro_
mancês, sem fugir ao equilibrio sereno que do_mina todos os aspectos, a maior condãnsação
possivel de vigor, enquanto Jorge Amado, ZéLins e Erico seguem, em livros diversos, vidasque se desenvolvem normalmente, Graciliano
quando pinga ponto final em um romance dá a
questão por terminada e não volve áqueles com_
parsas. Cada grupo fica circunscrito á respecti_
va celula. João Valerio e Adrião, de CAETÉS,
são incapazes de sair e se misturar com a gente
de SÃO BERNARDO, da mesma'fo.*, nr"i"r_lo Honorio não caberia no interior do quarto
acanhado onde mora o neurastenico Luiz da Sit_va de ANGUSTIA. De um romance para outro
existem compartimentos estanquer. ÁtO os ce_
narios mudam por completo. Do vilarejo carto_
gra.ficamente inexistente se passa á fazenda, des_ta para a cidade, a caminho do sertão áruto,
calcinado pelo sol, onde Fabiano, sinhá Vitória,
Baleia e os garotos vivem as suas VIDAS SECAS.

A concentração de vigor em Graciliano se
evidencia mais que nunca neste romance. As_
sunto que, debulhado, ainda encheria um roman_
fleuve, foi exaurido em menos de duzentas pá-
ginas, corpo 10, entrelinhadas. Mas, entretanto,
que se poderá dizer sobre a seca nordestina de_
pois desse livro ? Lins do Rego necessitou de
cinco volumes para moer toda a cana que tinhana lembrança, herdada dos engenhos do velhoZé Paulino. Graciliano conseguiu, cóm um só,o que não foi possivel a Domingos Olympio(LUZIA-HOMEM), José Americo .(A 

BAGA_
CEIRA) e tantos outros, Iiquidando o assunto,
preparando-o para ser catalogado entre as pai_
sagens e ambientes gastos.

VIDAS SECAS resume a instabilidade da
rrida do sertanejo. E, a afirmação da impossibi-
üdade de fixação, porque o clima não deixa,

clima que não permite duas cotheitas num ano,
como me disse certa vez, na popa de um navio
cargueiro, um sertanejo emigrado que escolhera
patrão novo numa fazenda paulista. No sul, dizia_
me ele, quem planta sabe que vai colher e que
a colheita o pagará bem de todos os trabalhos.
No norte, quem semeia planta com a semente
interrogações dolorosas para o futuro. Interro_
gações que quasi sempre são resolvidas pela
calcinação dos rebentos'por um sol que esturri_
ca tudo, que amarelece e cresta até as almas,
sem piedade.

E' andando que o leitor encontra Fabiano
e sua familia, ao abrir a primeira página de
VIDAS SECAS. param lá pela metade Ao f'"'ro.
Quando o ultimo capitulo está chegando aofim, eles já se encontram novamente em fuga.

Parece até castigo!
Graciliano tem uma extranha propensão

para as tragedias. para esses dramas enormes e
quotidianos que os jornais registram diariamen_
te e que rriíglr"* mais leva em conta. Temos
tragedia misturada em todos os seus livros. Em
VIDAS SECAS, porem, ela não se mistura. E,
o livro todo. Entra antes de comeÇar a mudan_
ça de Fabiano, invade, avassala, e só sai depois
que se fecha a derradeira página do romance.
Tragedia da gente que só possue um direito. O
direito de não ter direito a eousa alguma. De
ficar calado. A que essa gente já se acostumou.
Que é recebida com a mesma resignação paci_
fica de quem não sabe imprecar, que nem ao
menos blasfemâ, para alivio proprio.. " incapaz
de uma revolta, impotente para qualquer re_
vanche.

Uma das caracteristicas do Graciliano_ro_
mancista é a absoluta falta de piedade, de sim_
patia pelas suas criaturas. E, incapaz de ofere_
cer-Ihes um descanço, uma palawra de confoúo,
uin incentivo. Mesmo que a vida. E, indiferente
como um aparelho fotografico. Imprime a visão,
retrata-Ihe os contornos, mas não retoca o ne_
gativo. Nada. A miseria de Fabiano, acobardado
ante o soldado de polieia, vem total, da mesma
forma que a suprema idealização de sinha Vi_
tória se traduz no desejo de uma cama que não
de varas, de uma cama igual á de seu Thomaz
da bolandeira.

A comparsaria dos romances de Graciliano
nunca é grande. Ao contrário, é sempre reduzi_
da. Em VIDAS SECAS, porem, a redução é feita
ao minimo, Fabiano, sinha Vitória ,os garotos
e Baleia, a,cadéla. Os demais entram aqui é ali,
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Irmãs, eu sei que não deio me mrrtorr,
e que d. vossc exísÍencr',s (mdr{uios e renuneios)
justíÍica os em-bctes de minha vida,
ossr'm corno a idéa do porto
jusÍiÍicc c iuta do morínheko, na horq. inguieto dds tempestsdes.

Irmás, eu sei gue hcverieís de chorar,
ineprimivelmenÍê, sêÍn consolo,
se, por ccdso, eu moÍÍessê distonÍe como d,gord,
e gue o vosso desÍino cindo mcis triste Íicaúo,
qindo mcis ÍrÍste e mdis incerÍo.
Irmás, eu' sei.

Mos, ó olmdzinhas resígnodos de soÍredoros,'
potque vivet, se <r vido é sem encqnto e setn putezcr.
guondo o oJhamos corn olhos fiá.gicos,
e não vêmos, ncs árvores, trutos vermelhos pdÍcÍ se colÍrer?

Porque continuor, se ne sinÍo sern Íôrços e petdido,
e os rnêus olhos estáo Íechados, como Íechodqs estóo os portas?

Porque espercr o gue náo vern - o tÍiuxtlo e o cÍfirat - se sáo inotingiveis,
se, no terÍc ncrtol, soÍro o delirio dc Íncoa:preensáo,
e rre.fo os próprios amigos, saÍccsticos, sorrindo?
Porque viver, dizei-me,
O' irmãs, perdocil

WALTER DA SILVEIRA

coúo ,"essórios. Apenas a ressaltar o poder
desse argumento formidavel que é o cenario.
Sem descrições, sem pintar fundo de palco, Gra-
ciliano faz com que o cenario de VIDAS SECAS
se imponha pela propria força. Poder-se-ia di-
zer que ele está difuso nas personagens, nos seus
movimentos, na sua ação. Reciprocamente, as
personagens se fundem na paisagem, como essa

se diluiu nos seus caracteres primarios e unila-
terais.

Não existem preocupações amorosas em VI-
DAS SECAS. Em SÃO BERNARDO, a Paulo
Honorio corresponde Magdalena, grá-fina para
o meio, eixo-comum da incompatibilidade dos
genios. Em ANGUSTIA, Marina é a idéa-centro
de Luiz da Silva, em torno da qual gravitam to-
dos os seus pensamentos, com uma persistencia
enervante, com uma constancia de enlouquecer.
Está excluido no novo romance, o problema do
amor e do sexo. Fabiano para sinha Vitória é
o companheiro um pouco estourado que a vida
lhe deu. Sinha Vitória é a amiga de todas as ho-
ras. Nenhum deles compreenderia a necessida-

de de uma palavra amavel, de uma gentileza.
Acostumaram-se um ao outro, vivem como o fi-
zeram seus pais e avós, anteriormente. Não tem
preocupações de ordem superior. Dentro do es-
treitissimo ambito dos seus pensamentos, o seu
'primarismo impede os vôos da imaginação. As
torturas mentais maximas sio, no fim, de or-
dem minima.

A identiÍicação do autor com o elenco é as-
sombrosa. Graciliano nos dá, com um objetivis-
mo notavel, o raciocinio de cada um, especifi-
eamente. Até quando Fabiano se convence que
o patrão é sempre o dono da razão, contra quem
não adianta erguer-se em parede,

VIDAS SECAS retira da circulação o tema
da seca. Ninguem mais poderá falar dele, dizen-
do alguma cousa de novo. Ficou tudo esbagaça-
do, reduzido a poeira, na trituração Graciliano
Ramos.

Romance diréto como o soeo nocáutizante
de um lutador de box. Náo ha nele uma palavra
de menos ou uma expressão a mais. Concentra-
ção de ambientes. Extráto de vidas.

(EspiriÍo Sonto)



lYlavimento lnternacional

A Checoslovoquio e o
Alemonho, o demo- Berigo !

,
crocro

Íte o tocrsmo

PÃUIO ZINGG

Poucos poizes do mundo ocupqrqm lonto c opiniõo
publicc universql, como o Checoslovcquic, essc "re-
publico de proÍessores" do Europc centrcl, que estó
ogitondo o globo no cno de 1938. Todos os diqs os
iornois repetem que Hitler estú disposto c ccobor com
c Checoslovcrquio, pelo simples Íáto do mesmo nao
estor de ocordo com o suo escrovizoçáo oo nozismo.
Ãs pequenos cidodes dq Boêmio e do Moroviq, de no-
mes meio diÍiceis, Íozem parte dc conversq de iodos
os diss, cssim com os sudetos e os discursos de Hi-
tler ou de Mussolini. Todos já se hobituorcm oo bo-
Íulho êm torno dos sudetos, em cuio desgroçc nin-
guem ccrêditd como ninguem ocreditc mois nos vito-
rios de Fronco...

A Republico do Checoslovoquio Íormou-se em
1918, pela União dqs provincios checcs do Boêmio, da
Morqviq e d<r Silesia, que Íozicm porte do reino dc
Boêmic, e dq corocr qustÍioco, com os teÍritorios dq
Slovoquio, que tinhom sido submetidos pelo Hungrio
e com o Russiq Sub-cqÍpqticq. Todos esses territorios
hobitqdos por checos, glovqcos, qlemóes, polonêses,
hungaros e rutenos Íoziom parte dc monorquio dos Hobs
burgos, e Íorom libertsdos pelo genio politico de Mo-
soryck. Duronte o seu dominio, os H<rbsburgos prati-
corom umc politicc de germcnizaçáo e de mogiorizc-
çáo dos populoções slovos do imperio. Todos os ccr-
gos, toda o odministrcçôo, todcs os escolcs, tudo es-
tdvd noB mãos de ouslÍiocos e de hungoros. E ossim
noscêrom ds minoÍios olemã e hungorc no teÍritorio
historicomente checoslovoco.

Desde o lim do seculo pcssodo, os inlêlectuois che-
cos iniciqram um grcnde movimento de Iibertcçáo no-
cionsl, resuscitando c literqtura checo, obrindo escolos,
Íundondo o orgcnização dos "Sokols" e lutondo contro
c monqrchio duol. Em lgl4, os regimentos checos mo-
bilizodos pelc .F-,ustrio. pcsscrÍom-se pqrq os qliodos e
Iutarqm nos exercilos Íroncêses, Íussos e itoliqnos. O
Conselho Nccionol Checóslovoco, tendo ó suc Írente,
Mcssoryck, Benés e SteÍánick Íuncionuvq em Poris e
orgonizou os legiões checos, que comboterqm contrc
os imperios cêntrdis.

Proclamqds c iridependencic, o estrtuturo politico-
sociol da republiccr Íoi determinodc pelc Àssembléa
Nqciouol RêvolucionoÍia e os minoriqs Íorm colocq-
dos em pé de iguoldode com os checos. Ã proprio
essenciq democrotica dc republicc concediq iguoldode
de direitos e liberdade culturol ás minorios. Em 1930,
a populcção do poiz estqvc ossim dividida por nocio-
nqlidqdes: checoslovccos, 9.688.770; olemôes, 0.23I.688;
hungcros, 691.923; Íutenos, 549,169; judeus, 186.642;
polonêses, 81.737; diversos, 4g.636 e estrolgeiÍos,
249.971. Poro se ter um<r ideia do igualdcde de direi-
tos, bqstq dizer que nc republica, Íuncibnom l0.3g5
escolos primorics checoslovoccs, 3.2g8 olemôs, g06
hungorcs, 548 rutenos, 9I polonesos e I08 de diversos
nqcionalidqdes, Existêm oindo escolqs secundorias, te-
cnicos e supêdores, ossim como bibliotecas em todos

Agora suâ esposa
níáO Corre

TMAGINE, porém, sr *I Sr. lhe faltar... Afaste
essa preoccupâção, fazen_
do um seguro adaptado ás
suas condiçõrs economicas.

SIIL AMERICA Conrpanhia
Nacional de Seguros de Vida

os linguas do poís. Dentro de um Íegime democÍqtico,
como o existente nc Checoslovoquic nóo póde hover
opressôo dqs minorios. Na qssembléa nocionol tomom
ossênto 208 deputodos e I03 senadores checoslovocos.
7l deputodos e 37 senadores olemáes. 11 deputodos
e 7 senodores hungaros e ossim todos os minorios go-
zom dos mosmos direitos, como cidadáos de umq re,
publico democrqlico,

Desde a sua constituiçáo, a Checoslovoquio cliou-
se á Fronço,. Íormqndo no seu sistemc de seguronçc
coletivq. Borthou Íormou c Pequeno Entente, unindo
Progc, Buccrest e Belgrodo em torno de Paris. pouco
depois, Poris e Progo ossinovom poctos de qssistêncio
com os Soviets, oÍim de Íozer Írente á moré montonte
do nozismo totolitorio. "Ilho democrolicc num mqr de
ditoduros", cr Checoslovcquic loÍnou-sê o boluarte dcr
democrocic nc Europc centrol, otrqindo o odio de Hi-
tler e a cobiçc dos mdgnctos Dozislqs pelos sucs mo-
terios primos e pelos suos industÍiqs,

Ã Ãlemonha comêçou o ogiÍ. Henlein Íormou urn
partido noásta ê pÍocurou Íormcr umc Írente unico dos
qlemões. Os portidos socicl-democrctc, sociolistc,
ogrorio e ccrtolico dc minoric alemô opuzerom-se cÍos
seus plonos. Mos, Konrod Henlein uniu o moioric ger-
monicd em torno do portido dos sudetos (hobitqntes do
"suddetengebiet") e começou q qgiÍ. de ccordo com
Berlim. Formulou depois do "qnchluss" o Ícmoso pro-
gromo de Corlovyvory (Kcrlsbad), exigiu um plebi+
cito e ogoro deseiq a incorporoçáo do territorio dos
sudetos oo Reich. Ã tecnicq usodc Íoi o de exigir cc-
dc vez mois, oÍim de provocor ogitcções e impedir
quolquer soluçáo pociÍicc do problemcr.

"Ã,o mgsmo tempo, a Gestapo iniciou o seu trqbqlho
de sobotogem dc administraçôo e do exercito checos.
procurondo cpossdÍ-sê dos segr'edos militores. O pro-
cesso utilizodo Íoi o mesmo quê pêrmitiu o golpe ropido
contÍq c Àustric. Ã Gestopo procurc dissolver os pcrr-
tidos democrqticos dq minoric olemá e os orgonizq.
çóes de imigrcdos onti-Íqscistos, emquonlo o" lid"res
sudetos procurom qgitoÍ os demois minorios e lcn-
çol-os contrc o goveÍno. O Reich ÍalsiÍica moedqs che-
ccs e essê dinheiro Íolso é distribuido pelc regiõo dos
sudetos. Ãindc recentemênte, um telegromc de Vien<r
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dcvq conto dos processos uscdos poro opossor-se dos
inCustrics do republico- ÃÍirmom os nozistos que nóo
soltqrõo o bqráo Louis de Botschild, que já pogou o
resgcte, emquonto o mesmo nõo ceder todos os suqs
oções de industÍios e empreeindimentos nq Checoslo-
vosuio. O Reich entregq se q um verdsCeiro trobclho
de sobotogem dc economic e dq qdministroçáo do Che-
coslovcquio.

Mos o que pÍocurq o Beich no ierritorio do Che-
coslovcquio? Ã Ãlemonho é um poís quê tem Íome de
moterios primqs. Depois dc guerro. cr industriq olemá
perdeu os boses do seu obostecimento, quê eÍom os
minos dq .A,lsqcio-Loreno, e de porte do Silesio polo-
nesd. Entretqnto o onexoçõo do Sqrre e q Ãustric
pormitiu-lhes o reocupaçõo dos minos de cqrvôo sor-
renses e o posse dos iozidos de Íerro do Stirio. Ã in-
vosóo da Esponho possibilitou o exploroçõo dos mi-
nqs de Íerro de Bilbóo e de cobre do Rio Tinto, mqs
os remêsscs sáo muito instoveis e disputodos igucl-
monte pelos itqlionos. O Reich precisa de novqs mo-
teriqs primos e desejo obtel-os com sucessos politicos,
que consolidem o regime nozisto.

À Checoslovoquio possue minos de corvôo, que
produzem 1I milhóes de tonelodos cnuois; minos de
lignito', com umo produção de 15 milhóes e minos de
Íerro com i7 milhões, quontidodes copqzes de mover
os mognctos nozistos ó umo guerro de conquistc. Exis-
tem oindo no republico, minqs de groÍite, de mcngo-
nez, de cobre de ouro, de protq, de sol, de radium e
oté petroleo, pcro cuio obtençáo o Reich gqstc o seu
corvóo, Íqrbicqndo o precorio gozolina sintetica. Ã
Checoslovoquic possue umo gronde industrio metolur-
gicd, o celebre industrio de vidros de Boêmiq, qssim
como industrias textis; de colçodos, de ossucor e de
cervejc. "Quem dominor q Boêmic, dominqró o Euro-
po", oÍirmou BismaÍck ê êsscs pclovros odquirem hoie
umcr sinistrc atuolidode. Ã Boêmia é um punhol de.
mocÍotico no coroçáo do Ãlemqnho nozistd, mqs é so-
bretudo Íerro, oço, moquinos usinos Skodq e minos de
cqrvõo. Ãs usincs Skoda Ícbricam mdis ormqmentos
que o Ingloterro.

O Reich pÍocuÍc opoderor-se dessos moterics pri-
mos e dessos industriqs, ogitondo o problemo da mi-
noric qlemã e exigindo o incorporqÇôo do territorio su-
deto. Ã onexoçõo dessos regiões á Ãlemonho seriq
um erÍo polilico de consequenciqs incolculoveis. Os
olemáes dc republica representom 22,1(2o/o da popu-
1oçõo, mos nõo constituem nucleos etnicos puromênte
geÍmqnicos e estáo distribuidos . entrê qs demois nocio-
nolidodes. Na Boêmio ocidentol sobre umc moioriq
olemá de 84I.000 hclbitontes vivem 3g6.000 checos.
Na Morovio do Norte hobitom 326.000 qlemões e
116.000 checoslovqcos. foseÍ Seliger, Iider pon-germo-
nistq oustriqco escrevio em 1918:

"Estes oitô Ítogmentos terÍitoriois hobitcdos por
qlemáes e seporodos uns dos outros por grondes zonos
Iinguisticos checcs, nõo podem constltuir um Estqdo ou
um territorio dutonomo homogeneo, que deve constituir
cntes umo unidcde economico. Sería umo experiencic
sern iguol no resto do mundo e o mqis grove demons-
trcção de Íolto de senso politico."

Conhecidos os objectivos do Reich e colocodo de
Iqdo a Íqlsa ideio de opressáo dcs minorios, é no ter-
rerlo politico que o luta checo-germonicq qssume um
coroter univêrsol, colocondo-se c ideologiq democrc-
tico, ocimc dos reivindicoçóes dos diversos nocionq-
Iidodes.

Nc democrociq checc, os alemáes e todos qs mi-
norios gozom de iguoldcde de direitos politicos e de
liberdode culturol. Àté os proprios nozistgs de Hen-
Iein, seus inimigos de morte viverom em liberdode. Si
cr regifro dos sudetos losse cnexodcr ó Àlemonhq, nôo
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sómente os checos e os judeus seriqm pêrseguidos
como minoric lovol, mos tombem os democrotcs qle-
môes, os sociois-democrotqs ,os sociolistos, os cotoli-
cos, os ogroÍios, quê constituem portidos controrios co
nqzismo e como membros dq minoricr clemá nõo qcei-
tom a liderança de Hênlein. Ã diÍerenço está que nc
republicc checa, os olemóes podem viver e trqbolhor
com liberdqde, emqusnto no Reich, checos, judeus e
olemáes seriom perseguidos e reduzidos ó umq condi-
çôo politico-sociol, nôo muito diÍêÍente dc existente nc
Idode Medicr. Que direito têÍn Hitler de Íolcr em cruto-
determinoçáo dos povos, si eie nõo peÍmitiu o'plebis-
cito qustrioco? Que outoridodê tem o Reich pora Íalar
em proteçõo de minorios, si no seu teÍritoÍio, minoÍiqs
politicos rociois e religiosos são bqrbqromente pêÍs+.
guidos? Ã iguoldode dos noçôes nôo pode ser conse-
guidc com o tese dq superioridode Íaciol do nczisrio.

O problemo político é o do exponsionismo nozisto
que omonhá encontrorá novos objetivos nos minorics
alemós da Polonio e do Rumonic. O Reich pÍocuÍq mo-
têrics primqs poÍo crmor-se e smeqçor os democrcciqs,
qrrqncondo novqs concêssóes. Hitler deseic gonhor c
guerrc sem songuê e suos pretenções sáo opoiodds
poÍ Londres, onde um minisiro submete-se ós exigen.
cios nqzistos.

Àpezor dc ccpitulcrçáo Írqnco-britqnico, q questóo
náo está resolvida e o possibilidode do guerro nôo es-
tá qÍostodq. Si vencer o Reich, o Íqscismo gcnhou
umc gronde botalha e o Europc Central seró olemó e
nozista. Si c ondo imperiolistc Íor detido ncrs Íron-
teircs dcr Checoslovoquio, ruiró o proprio situoçóo in-
ternq da Ãlemcnho ê Hitler cohirá. Mos, si o Checos-
lovoquio cohir, o nozismo nõo estorá sociodo e
dentro de seis mêses, Chamberlain seró obrigodo o lhe
ctircr novd vitimq ou tetá que sustentor umc guerrc
mqior do quê c pênsou evilor, com menores possibili-
dodes de vitoric pqÍc qs democrqcics.
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Letras de HispôÍro- Amêrica
E. Rodriguez Fabegrat

ESFEBÃ qÍrece a sus lecfores del grcsr'I es.
td Sección en Ío q'ue opareceró.n, 

- ÍegrisÍÍsdds
en su propÍio idiamd, 

- 
los mcs nobles expre-

siones deI penscrniento de nuesÍros àerrncnos
de ÍÍispono ,4méricc..

SínÍesis, de Ia Vid.a ContinenÍaI, Articulo,
Poemo, Noticia o Comentoirio, estc Sección signi-
Íicc omoroso contribución ol progreso y la uni-
d«d espirÍtual de Jos Pueblos deI Nuevo Mundo.

Mucho se habrá andado en eI oomino de
Íos esÍuerzos duraderot el did en que los pue-
blos de .Ã.mérica que hablan espcnol y los que
hablan portugués entren mutuc.mente en cono-
cimiento de sus vsJores ÍnfelecÍuales. La unidad
de occión por'la Cultura concretará, con muy
claro sentido, ld identidqd de los destinos ome
Íicctnos en esÍq hora angustiada del Mundo.

En Jc medida de sus posúílÍdodes, ESFEfi,{
secunds y se enÍregcÍ a esc: lsbor, EsÍc Sección
tiene ese signiÍicado. Quedc ellcr entÍegc.dcl a
los trobojadores del penscmiênto en todos lqs
zoncs de Hisprrno Américo.

EL CINCUENTENÃRIO DE SÃRMIENTO

Ic Republicc .F-Ígsntino y Ãmérico ocqbqn de con-
mêmoÍor eI 50o oniversqrio de lc muerte de Domingo
Fdustino Sormiento.

Gronde, entre los más grondes Íorjodores de po-
trios del Nuevo Mundo, lo vida y los hechos del inmen-
so vcrón drgêntino son de los que honrcn lcr especie
humoncr, Estudiodo o trovés de los proÍundos lejonios
históricos; vistô desde lo trágico cristc de lqs reqlidq.
des contempordneqs, entre un mundo que se pÍecipitq
de nuevo en eI remolino songriento y otro mundo que
busco oÍqnosomente, entre los m&s dolorosos contÍq-
dicciones, los cqminos de su occión, Scrmiento repre-
sentq un vqlor de scgrodos potencios socioles proye.
ctqdo, desde su époco, hacio los tiempos y los hori-
zontes. Surgido del coos de los hotos inicioles, él oizó
unq bqnderq o cuyc sombro lo mqrchq es seguro y lo
orientcción cierto. Por mucho que se retroceda hàcio
el caos, su individuqlidod es inconÍundible y opqrece
tol como Íuerq, invulneroble y puro, en los óspercs
jorncdos de su acción. Pcro soberse herederos de su
credo, hoy quê sentirsê en cuetpó y clmo de su mis-
mcr estiÍpe libertodoro. Obrero de un mundo que, ope-
nos comenzcdo, suÍrió lo violento recqídq en los más
obscurqs Íormqs del despotismo, sus mcnos modeloron
con el mismo borro songríênto del q luchq los Íormos
que tienetr en lq culturc y el progresso sus mqnerqs de
reveloción.

Frentê o Focundo y ÍÍente q Rosqs él erq lo mós
violentcr expresión de 1o conciencio orgentinc y lo vo-
luntod qmericqno. Su vido comienzo boio una clqridqd
hêroicd. Ã lo lorgo de lc trcyectoric geniol luchó, su-
Írió, ensenó, troboió duromente, Íué perseguido, Íuó
opostrofodo, Íué encorcelodo, gobernó, obrió escuelqs
y obrió surcos, reonudó el ritmo de Mcyo recomponien-
do en el plcno de los ideos puros y lqs reqlizaciónes
Íecundos los volores de lq Gesta de lo Emoncipoción.
De éi quedon sus libros su obro múltiple, sus impetus,
sus suênos. sus gestos, su morql, sus opóstroÍes.

Y cquel grito ênquê sintetizqro sus irqs y sus espe-
ronços "Búrborosl los ideos no se motonl". quedó vi

brondo en los tiempos,-resumen de los clomores de

una Ãmérico recién comenzodq como uno mós qltq
oÍirqnosión de los potestodes del pensomiento.

Sormiento nqció en lc ciudod de Son |uon eI 15
de Febrsro de 1811. Muchos cnos más totde norrorío
su inÍoncio y sus dolores. historiqriq su tiempo y su
ciudqd, en los páginos eternos de uno de sus libros
más estimodos: "Recuerdos de Provincio", del que dc.
mos oqui unc pógino. Ã losc inco snos de edqd cursq-
bcr oscuelq pÍimdric. À, los 15 onos trobojobq de "de-
pendiente" en un comercio provinciono pero, en los ho.
ros libres, Ieic olgunos libros de Historio Ãntiguc que
ccyeron ên sus monos. Bien pronto luchó contrq los
coudillos voluntoÍiosos y despóticos que onuncioron c
Rosos. En 1833, o los 22 onos'de edqd, y hobiendo
podido escopcr c duros pencs de lq muerte, se encon-
trcbcr reíugiodo en Chile. Por muchqs rozones Chile
tuvo poro el ternures de ocogimiento y grondezos de
patÍia de cdopción en el desiierro. Duros Íueron sus
primeros tiempos. En Chile trabojó en el comercio, tÍc.
boió de peón en eI Íondo de los minqs, Íué periodistc,
Íué moestro, estudió inglés en los madrugqdos Íebriles
ontes del trobojo rudo, publicó sus primeros enscyos.
El gobierno de Chile lo comisionq entonces porc êstu-
dior sistemos de Educoción en Europc y los Estcdos
Unidos.

En los Estodos Unidos cultivó lo oilisidd de Horq-
cio Mqnn. Ãnos después. cuqndo publico uno de sus
libros mós Íqmosos, "ConÍlictos y Ãrmoníos de lqs
Rczos", 1o dedicc q lo viudo del gron pedogogo ame-
ricono. En oquel poís encontró o otro viqiero inquiêto,
con qnsios de sqber y servir lo cousq de lq cuhurc eu
Sud Àméricc: ]osé Pedro Vorelo que impone luego la
ReÍormq de lq Enssnanzo en el Uruguoy.

Soimiento combote o Rosos, Publicq entoncês su
"Focundo". Se une c Urquizcr. V-q q Montevideo que
erc entonces lo "Nuevq Troyc" soportondo una luchq
sqngrientc de cosi diez cnos contro lo tirdnía. ÃItí en
la Nuevq Troyo junto o Sqrmiento, estón, en lc mismc
trincheÍc, Bortolomé Mitre, Iosé Morio Poz. el espcnol
Neiro, el Írqncés Thiebout, Gariboldi, heroe d.e qmbos
mundos, y Io Ílor de lo mocedod uruguoycr presididc
por lc Íigurc ousterc y ejemplor de Jooquín Suqrez.
Sormiento es, mós tqrde, el "boletinero" del eiército
quê vence en Coseros. Luego de diversos cqrgos, -gobernodor, emboiodor, etc. - Íué elegido Presidente
de lq Noción .ê-rgentino. En ese corgo Íué el creador
do los Esquelos Normoles, los Colegios Nacionoles, eI
Museo de Historio Nqturol, lo Escuelq Militor, lo Es-
cuela Novol, el Observatorio Àstronómico y cien insti.
tuciones más. Y enire tonto, escribe. Sus libros von
historiondo en olguno Íormc su occión. Pero qntes que
todo son la oÍirmcción de un pensomiento geniol que
estudió problemcs, intuyó soluciones, plonteó en êcucr-
ción estupendo el problemo de Iq culturo, estimuló el
trobolo en todas sus Íormos y senqló los cominos in.
conÍundibles del detecho sociol.

Y todo pudo hocerlo en medio de uno desolqdq
tempestcd de posiones. Lo lucho tuvo o vecês tumul-
tuosos contornos. DiÍicil se le hocíq el reÍormodor ci-
vilisto vencer lc resistencic opuêsto por todos los reoc-
ciones conjugodos. EI odio insensoto de los remcnes-
centes de Io tironíq, del Íeudolismo primordiol, del
coudillismo borbqro no le dió treguos. Su propio onhe-
Io de renovqrlo todo, con Íiêíbre, con priso, con omor
de opostol, con impetu de guerrero, con unción de pro-
Íeto, se êstrellqbo contrcr eI boluorte de los viejos pro-
cerolos.consêrvqdores venidos desde el virreyncto. Ãl-
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g'r:nd vez, en pleno Porlomento, en pleno lucha, mien-
tros él pugnobo por llevor o cqbo un vqsto pian de
Ierrocqrriles q trcvés de Ic Àrgentinc, exclomó con
encendido qccênto:

*,Anoten, sênores taquígroÍos: qnoten Ios risos de
estos diputodos pcrro que sepo e1 porvenir contro qué
close de hombres tuvo que Iuchor Sormiento!

Y olguno otrq vez, yo Presidente de Ic Repúblico,
cuondo llegodo a Lq Plato uno Iê grita tremendq in-
iuria, Sotmiento sê ocerco o él y le dice:

-Grocios, omigol Lo libertod de que Vd. gozo
poro injuriormo es lo meior demostroción de lo cqli_
dod democrática de mi gobierno.

Tol eru el ho4bre, tol el gobernonte, tol el Moes-
tro. truego de ejercer lq Presidencia de lc Repúblico,
Sormiento ocêptc io Dirección de la Ensenonzq. y
cuondo tomc posesión de este corgo dice con inmensq
olegnío:

-Me hon oscendido de presidente o Educador.
Àcoso Íué, entre los Gobernontes sudqmericqnos

el que mós similitudes tuvo con Ãbrqhon Lincoln. Este
estó qdemós corroborado por estê hecho singulcr: lcr
primer biogroÍic del gron libertqdor del Norte Íué es.
crito en Sud Àmérico por êste gron reÍormodor en lc
Àrgentino.

Vlejo ycr, sobrecorgcdo de gloric y de inÍortunios,
se retiró ol Poroguoy. Y en Is ciudad de lc Àsunción,
puro e invulneroble como vivierc, moÍia Domingo
Fsustino Sarmiento el 1l de Setiembro de lggg. Lc
Àrgentina y Ãméricc ocqbon de conmemorcr el cin-
cueDtencrio de su muerte. Con los más escendidos vo_
tos de nuestro corozón, en el mós devotado homenoje
de nuestrq humildod, hgmos escrito estd vez su nom_
bre.

"Focundo" es, sin dudc, de entre los libros de
ScrÍmiento, el de más singulcr relieve. En vorios ocq-
siones hemos dicho que, gn Io literotura brosilenq, Sar-
Eiento tiene un hermono: Euclydes dc Cunhq. Lo con_
tn'hr,ción de qmbos q las letros universoles tiêne sigtro
de idénlicc grondezc. Documentos de Ãmérico son
"Foculdo" y "Los Sertoens". Como palcbrc de reve_
toción b ellos se ogregc "Lc Voráginã,, de Iosé Eusto-
cio Rivero. En próximo Enscyo desarrollomos, hqstc
donde nos seo posible estc visión de unidad en los
letros del Continente q trovés de sus mós expresivosy outénticos vclores. He oquí qhoro uno pótinc de
"Recuerdos de Provinciq".

IÃ HISTORIÃ DE MI MÀDRE

De "Recuordos de'Provincio". 
- 

D, F, Sarmiento.
SIENTO unc opresión de corozón ol estompqÍ los

hechos de que voy c ocupqÍme. to modre .À, porc
el hombre, Io personiÍiccción de Io providencio, es to
tierrq viviênte o que se cdhiere eI corozón como lcs
roices ol suelo. Todos los que escriben de suo Íqmiliq,
hablon de su mcdre con teÍnurq. San Ãgustín elogió
tonto q lo suya que 1o iglesio Ic puso o su lodo en los
oltores, Lomqrtine dicho tanto de su modre en sus
ConÍidencias, que lo noturalezc humqno se hc enriqqe-
cido con uno de los mos bellos tipos de mu1'er que ho
conocido lc Historic..,

..,Mi Mcdre, Dios 1o sqbe, es digno de los hono-
res do Ic qpoteosis, y no hubiero êscrito estos páginos
si no me diese pora ello oliento el deseo de hccer en
Ios ultimos onos de su trobcjodc vida, estcr vindicq-
ción contro los injusticios de Ia suerte.

En Nápoles, lq noche que descendí del Vesubio,
lcr Íiebre ds los emociones del dio me dobcr pesc-
dillas horribles, en lugqr del sueno quê mis ogiiados
miêmbros reclomcbon. Las llomorodcs del volcqn,
Iq obscuridod del obismo se mezlobcn qué sêyo a quê obsurdos de Ic imoginasión oterrcdc.

I, ol despertor de cquelles suenos quê que-
rícn despedozqrme, unc sola idec quedobc tJnaz como
un hecho reol: mi modre hobía muerto! Escribí esa
noche o mi Íomilia, compré quincei dias después uno
misa de requien en Romo poÍq que lq cqntqsen en su
honor los pensionistss de Santa Roso, mis discípulos.
E hice e1 voto y persêveré en él mienlÍos estuve ba_
io lc inÍluencic de oquellcs tristes idêos, de presentorme
en mí pdtrict un dio y decirle c Benavides, a Rosqs, q
todos mis verdugos; Vosotros también hobeis tenido
modre, yengo c honrcr lc memotia de la mío; hoced
pues un porentesis a los brutqlidades de vuestrc pol!
ticd, Íro moncheis un octo de piedod Íiliol. Deiod_me
decir o todos quien ero estc mujer que yo no existê!...
. . . . Por Íôrtunc, téngolc oquí d mi tcao, y ello me
instruye de cosqs de otros tiempos, ignorodo-s por mi,
olvidodos por todos Ã los 75 cnos de edod, mi modre
hc atrovesodo Io CcrCillera de los "Ã.ndes paro despe.
dirse do su hiio, cntes de descender o Ia iumbol Esto
solo bostoría poro dor unc ideq de Io energíc morolde su corocter. Cqda Íomilia es un poemc, 

-como 
hqdicho Lomortíne. y eI de Iq mia u" üirt", ir*irro=o yútil como oque,llos lejonos Íoroles de popel á. i"" 
"f_deos que con su qpogcda luz, 

"rr""rrlr, "i., "*bo.goel comino c los que vcgcn poÍ los co*po". tUi-ãoare
en su ovonzqdq edod consêrvo openos rdstros d,e uncbeldod ssverq y modesto. su estotura ;i";d; 

",r"Íormos ocentuodos y huesosqs, oporeciendo muy mcr-ccdos en su Íisionomíc los juonetes, 
""iot-ã"' a""ision y energio, lre oquí todo lo que de su exteiior me-rece citorsê si no es su Írente 1lenc de desiguoldcdespÍotuberontes, como es Íqro en su sexo.

_Sqbia leer y escribir en su juventud, hobiendoperdido por el desuso estq ultimq io"rttoa'"ràoão 
"roonciono. Su qlmo. su concienciq estqbqm educodqscon unc 

_elevqción que Ic mós qlta ciencia ,ro oàaríopor si solo _producir jomás. yo he podido e;tudiq;-esta
I"r",.!,.19"d morot, viéndolc obrcr 

""-"ii"o""ilo"io"ton diÍiciles, ton reitersdqs y diversos, 
"i" 

-ãã"ÃJ"m""
nuncc, sin Íloquecr ni cohtemporizor, er, 

"ir"rrmJorr"iosqüê poro otros hobrían sontiÍicqdo 1qs concesionà; he_chos.o Ia vi{o. y oquí debo ,*tr"*1" g"r#;g- a"oguellcs sublimes idecs mordles que Íueron lo salu-
*o_l:,I.ó*.rc .que respiró mi ctiã Jã"*"-"j a".senvolvrcr en eI hogor doméstico...

. SÃRMIENTO

EvarisÍo Carriego, Íué en los lêtÍqs orgentinos, el poetc
de lo humildod hogareno. 

- Su poesíc, dê sênti-
do social, cantó lo vigilic de lqs modres humildes,
el dolor de los huérIanos, el qnhelo de los que
suÍren y esperon, - El bqrrio pobre de lo Grqu
Copitcl, tuvo en él su revelodor, lírico y emocio-
nqdo. Noció en EntÍê Rios y murió, muy ioven
cún, en Buenos .A.ires. 

- Tomomos de su obro,
ounque no correspondc c lo más expresivo de su
Iobor, este soneto c Sarmiento.

Una luz Íamilior; uno sencillc
bondadosa vexdqd en el sendero;
un estoico Íervor de misionero
que troícr por Biblia uns Cqrtillo.

Cuondo en lc horcr qciagcr, en eI obscuro
ómbito 5!5: lc scrngre, su mirqdc
de ineÍoble visión Íué deslumbrado
y levontó su voz: Ã su conjuro,

En medio de los trógicos deÍÍotqs
y entre un sordo rumor de lonzas rotos,
sobre las pompss, sobÍe el suelo herido,
se hizo codo vez menos proÍundo
eI sclvoje ululqr el olorido
de Ios épicos hordqs de Fccundo!

;r-i

EsÍerq
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Àquele troco opontodo onteriormente, dum devo-
tomento por porte dos nossos intelectuois, q um só-
lido trobqlho de infiltroqõo de conhecimentos no seio
íntimo do povo, odquire, momento q momento, mois
nitidos conlornos.

. Sente-se que o poís, ncrs suos mois oltos reqlido-' des, onseio por umo forço vivo de expressõo e de
. renovcçõo. Renovoçõo esto que ele está operondo

pord otingh oquelo. Aindo recenlemenie o professor
Ferreirq de Miro, categorizodo eiemento do meio ci-
entiíico português, um dos intelectuois que primeiro-
mente mqrcqrsm posição nos novos diretrizes d.o nosso
"clerc", em êntÍevisto concedids o ,,O primeiro de
[oneiro" no pessôo do jornolisto poulo Brogo,ocen_
tuovo os vontqgens, mêsmo como experiencio reoli-
zodo, dumo crescente vulgorizoçõo do culturq.

Sem dúvÍdo, os vontqgens sõo imensos poro nós,
poriugueses, e pqro nós, - homens; o presente con-
substoncioção de ideiqs guê êm portugql se veriÍico,

I 
0",:T"", Íotolmente, um crescimento de fontes de
prolêÇoô.

O intelectuol, hoje, já nõo é oquele que, Íeito
monge, busccr o extosê, se refugio no socego dos com-
temploções espirituois puros, perdido em especulo-
ções doirados ou tenebrosos. porque hoíe, oqui, o in-
telectuol, desde o qrtisto ao homem de ciencia, é nc
ruc que se Íormo (não, evidentemente, gue crio ou
hobolho) 

- se integrq no mundo e opreende sub-
concientementê, os dromos do reolidode de que é si-
mulloneomente qutor, otor e publico.

, E entõo crgôto o tenebroso é mesmo o tenebro-
so do reqlidqde, e o doirodo é bem o doirodo dq req-
lidode tenebroso. Cqdo um tem o mundo vivo parc
river e lutor, pelo simples viver ê pelo simples lutor.

Sem dever, sem fovor, - sêm utilitorismos pre-
concebidos.

Não é sem olorde que os pêssods de viver socne-
gddo encorom o nosso pendencio á reÍrego. E com
hequencio, no desejo louvovel de opoziguor onimÕs,
Eelêm-se de permeio, comprometendo, gerolmente tu_
do. E os resultodos vontojosos, mesmo oqueles que
se propunhom conseguir, sôo guosi sempre, nulos.

Sem que nos deslumbre o pitorêsco do orruoço,
encoremos qs coisos, porventuro, por prismo diferen-
cente. À disputo no compo inteleciuql, oté quondo o
hcmem é molestodo (o que clíós serio excelente se
nunco pudesse veriÍiccr.se), tem pelo menos o virtu-
ie de nõo permitír o estrotificoçõo do ombiente. De
resto, tql belicisrno, volendo como um estimulo, pore_
ce nos inoÍensivo e de pouco olormcntes consequen-
ros, Os méritos reolmente meritórios võo sempre olém
do conÍusõo momêntoneo do proço publico. E o ruo,
se o julgomos certo, é que hoje selecciono os verdo-

. ieiros homens e formo os élites. verdqd.eirqmente co.
pqzes.

Surgem estos consideroções com o propósito de

V
prevenir o leitor que porventuro se sinto tentodo q
ocomponhor êste "Documentário", contro possiveis es-
peculodores, Em Portugoi os disputos, menos do que
criodoros de desentendimentos ou de surdos roncorês
(o que inÍelizmente tombem pode enconiror-se aqui ou
oli), volem como sintomo de vida e prenuncic de con-
tinuidode construtivo.

REVISTÃ D.6, IMPBENSÃ

Soiu, entre nós, recentemente, do outorio de Ro-
miro Guedes de Compos, um livro de poemos 

- 
,,por-

TUGAL" 
- no quol erom contodos os nossos feitos pos-

sodos. Mqnuel Ànselmo, que the Íez o críticq no ,,Re-

visto de Portugol", opreciou-o osperqmente. Guedes
de Compos deu-Ihe resposto no "Diorio de Lisboo.,, o
que levou M. Ãnselmo c soir no mesmo jornol com
um ortigo cheio de polovros violentqs, De novo Íolou
o qutor do livro, que solientou, com reÍerencia ó dis-
cussôo, o diferenço de termos comedidos êntre o suq
linguogem e o do seu contendor, E o coso, bem ou
mol, Ió se orrumou em Íomilio.

Ãgoro, no mesmo "Dicirio de Lisboo" e nos pó-
ginos do seu suplemento semonol literário, Tomoz Ri-
beiro Coloço, que foi diretor de "Frodique" dirige umc
"Corto o um Critico estrongeiro". O critico eslrcngêiÍo

. é o critico do próprio jornql 
- Joõo Gospor Simões - e

Tomoz Coloço chomolhe tol, em olusõo á Írequen-
ciq com'guê G. Simões cita dutores estrcngeiros: in_
gleses, russos, Íroncçses. As polovros de Tomos Co-
loço são ósperos, como e1e próprio o diz; e se bem
ondossem com.sigo de ha bqstante tempo, Iorcm di-
retomente provocodos por umcrs consideroções de G.
S.( oporecídqs no mesmo suplemento, oos novôs ro-
mqncistos portuguesês.

No "Diobo" ecôo oindo o inquérito dos geroções.
Em cqrto de Belo Redondo poro cr redoção, oquele
exteriorizo o seu desocordo por iol inquérito. Ã re-
doçõo, em noto o seguir, onuncio o publicoçõo pcnc
breve, de olgumos cortos mcis, dos inumeros que c
êsse propósito recebeu 

- do mesmo modo qàe bor-
do um iigeiro comentório.

O Brosil é, de ho tempos, á noto dominonte do
nosso ombiente literário. Nõo íolqndo nqs inumeros
pôginos que ás letros brosileirqs tem dediccrdo .,O

Diobo", "So1 Nqscente", etc., o toreÍo iepercute-se.
No "Revisto de Portugol". olém de Corlos euei-

roz, que onolizo o obro de Erico Verissimo, Cosois
Monteiro conclui, nêste numero 4 o ensoio que, _
tol quol Íizero com Jules Supervielle no seu recente
"Descobertos no mi:ndo interior", - dedicou o Monuel
Bondeiro.

A "Seoro Novo" insere tombem, subscrito por Lio
Correo Dutro, um longo ortigo que porece ser o pri_
meiro dumo série, ôste Íocondo especiolmente o per-
sonolidcde de Lins do Rego. Outros trobolhos oqui
tem soído com Írequêncio e neste mesmo numero
oporece um outro ortigo sul:scrito por . Nuno Simões
sôbre livros brosileiros de olimentoçõo.
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Nuno Simões continuo sendo, com Joõo de Borros,
o mois entusios.to onimqdor desto componho de opro_
ximoçõo.

ÀRTES PI.À,STICÃS

No Porto: 
- o exposiçõo de oguorelos de Alberto

Souso, que vincou pelo noto conhecido no expositor:
o soboroso tipico regionol, ocentuqdomente do regiõo
de À.veiro.

E nc Escolo de Belos Ãrtes, o dos'seus olunos.
Dêstes, olguns mqrcondo já umcr posiçõo.

Em Coimbra: 
- o ,,Exposiçõo de Ãrte populor,,

quê, por ocosiõo dos Festos do Boinho Sonto, íoi oli
orgonizodo.

CINEMÃ

Sem noda que, ievodo o publico, mereçc refe-
rencio, Roberto Nobre recebe com polovros de en_
tusiosmo o filme guê os estudios portugueses onun-
ciom: "Põo Nosso". ,,põo Nosso,, tem como motivo cen_
trol o -Alentejo e Nobre conÍio em que os sêus reolizq_
dores tirem doli o bom portido de mois umo tentotivo
de cinema humono.

TEÀTRO

Frederico Beporoz, outor de ,,Os Bebés,, é rece-
bido por .A,ssis Esperonço, no ,,Diobo,, com polovrcs
de Íorte reprovoqõo.

"A.inda no Diobo, o mesmo, critico desÍqvorqvelmente
o opresentocõo tordia e deslocodo, de ,,poris,,, 

co-
médio de Hennequim e Gorsse, em trodução portu_
gueso de Alvoro Sontos.

No "Presencc,,, José Réqio vergostcr Romqdo
Curto, outor de "À Recompenso,,, peco que entre nós
se representou com sucêsso. Réqio deixo perceber queR. C. escreveu umo peçq crrmcndo ao senlimenlo _
porq usormos umo expressõo populor Írequente em
tois cosos, 

- no miro de olguns pecunios mois.

ÀPENDiCE

SOBRE UM.ã, POSSIVEI DECÃDENCI.ã, E FÀI.TÃ DE
OBIGINÀLIDÃDE NÀ POESIÃ MODEBNISTÀ POR.
TUGUEZ.H,

Joõo Fronço, um nomê que oté ogoro se desco_
nhecio, oporece no ',Diobo,, lonçondo a ideio de umo
"decodêncio e Íqlto de originclidode no poesio mo-
dernis'to portuguesc',, Segundo o orticulisto, esso de_
codencio deve-se oo Íqto de, renovqdo o Íormo, se con-
tinuor no mesmo sentido de ideios. Dqí o ter ccrn-
çodo o renovoçõo operodo.

Àpresentodo, em opoio do poesio que deÍende,
no Brosil José Oiticico, Antonio de poduo e pqduo de
Àimeido 

- ê entre os portugueses, Monuel do Fon-
seco 

- dos quois tronscrerie trobolhos. Se nos
é permitido dor opinião; essq decondêncio é me_
nos soliente do que o entende Joõo Fronço. Ãs
rczões sõo váriqs. Umo delos, o de que q decqden_
cio opontodo pelo orticulisto do ,,Diobo,,, é, nõo pro-
p:icmente umq decodêncio de estruiuro poético, mos
,::::c Íolto de motivos de humonidode no poesio dos
p::::s. Oro, os motivos de humonidode, volendo, em-

boro, segundo nós, como enriquecimento globol, sõo
todovio, Íunçõo independente do conceito poético pro-
priomente dito. Umo outrcr rozõo é c de que só poderic
fqlor-se verdodeiromente numo decqdêncio do poesio
modernistq se nõo contqssemos, vó ló, com um José
Réqio (oludindo, evidentemente, oo conceito poético en-quonto Íórmulo metoÍísico _ que pode mr,tito emborc,
não ser o nosso coso peronte Régio).

Orq nós, olém de Regio, e trilhcrndo cominhos di_
versos, 

- o que é sintomo de originolidode em codaquoi -. contomos oindo um Corlos eueiroz, umo JoõoFolco, um Cosois Monteiro (Írize_se que nq nossc opi-niõo, C. M. é mois um cerebrol do que um poeio),
um Fernqndo psss6s _ desoporecido _; e crponto;icrmos
oindo Ãntonio Botto se os revelqcôes de Ãmorim deCorvqlho nos nõo indicossem, como medido de boahigiene, um pouco de espectotivo.

Tudo isto nos mostl
mos de perÍilh", "",;:""il"::il:",""f,,ff;":""'iTmorois de codo um, quê em portugol ho oindo, e hq-verá, poetos de merecimento.

Se bem julgomos, 
- e oí cremos ir dà encontroqs interpretoções de Ioõo Frongo _ o que se veriíi-ca presentementê no meio literório português é que,oo fechodo egocentrismo, ó indiferenço do geroçõoque reolizou o renovocõo dos moldes pÕétic;s (quê

opesor de tudo nõo foi só de foimq mqs tombem de' fundo) sucede, nos gerocões quê oro se oÍirmom, umdevotqmento, um onseio de contoto, um jubiloso opro-íundomento dos escritores (e nõo só do" po"to") ,o"dromos coletivos do tempo. Coso êste çír-re, diversq_
mente do qnterior'em que codo um ero umo ofirmo-
çõo isolodo, um peso morto volento só, quosi, comomensogem pessool (e oqui poderiomos poroÍroseor
Ehrenbourg quondo diz que ,,tol pode fozer viver umescritor o que nõo pode é Íozer viver umo gronde epoderoso literoturo,,;_e os exemplos temo-los no Russiae no jovem BrosilF_tomo ospetos, nq novissimo geroçõo,
dumo nevrose gerol, -_ dum crescitnento dJ poten-ciol humono do todo.

Mos justomentê por que esso geroçõo otrovesso,pode dizer-se, o periodo de incutroçõo, L 
",ro "opo"i-dode de reolizoçõo estético nõo odquiriu 
"à.i. ,i-gor, oquele ritmo duúo Íisionomio próprio d.firritirro

- o que julgomos estqr bem próximo.
Este foto êncontro-se oindo com o nossô pontode visto: 

- odmitido que Íôsse o opiniõo de JoõoFronco, dumq decodencio do poesic modernistq ,ospróprios que o Impulsionorom, 
- o geroçõo rêcêntê

mostror.nos-io que o que se está é qindo o ccrminho dcrsuo reolidqde eÍetivodo.
Oro como vimos já, nõo se veriÍicq, sequer, umcr

decodêncio por porte do geroçõo que opêrou c revo-
luçõo modernisto. VeriÍic,
lhe sucede diverse 0",",",::",.::"ff: ;"il:::.-::
compreensõo do vido _ oÍirmondo-se, conseguente-
mente, dumo moneiro quosi oposto.

' Cremos ser êste o reol do otuolidode portuguêsc.
"ESFERA" o conÍirmorá,

,."- r,,.,. rrru r,,;lf;l. ri.l6*:lj é;-';;6A"-l
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UM PROBLEMA

"Não é preciso repetir que a lepra é um dos
mais angustiosos problemas sanitarios de nosso
país. A doença existe em todas as regiões do
territorio nacir)nal, e estão por ela atacadas cer-
ca de 50.000 pessoas", declara o Ministro da
Educaçáo e Saúde.

Essa declaração corajosa de uma alta auto-
ridade Íederal não noe deve encher de melanco-
lía. Quanto mais não fosse, ela teria um meri-
to: o de informar a população sobre o vulto de
uma das endemias que mais nos afligem, e cuja
extensáo, por isso mesmo, cumpre conhecer com
segurança paÍa um combate eficaz. O Ministro
realizou essa coisa simples mas, não raro
pelturbadora, que é fala;'verdade. Não procurou
Íludir. Reconhee,:u a gravidade do problema da
lepra e deu-nos um numero, infelizmente bem
mais alto do que aquele outro enunciado, geral-
mente, para indicar a multidão dos nosso han-
senianos:30.000. r

Na realidade, a doença não progrediu, an-
tes sofre uma redução sensivel no seu coeficien-
te de irradiaçáo. As estatísticas é que se torna-
ram mais precisas e, tambem, houve o desejo
oficial de não esconder as estatísticas.

O problema da lepra no Brasil, lembra ain-
da o Ministro, tem mais de tres seculos de exis-
tencia. Ele afunda raizes na terra colonial, onde
a organização elementar da saúde, a imigração
necessariamerile desprovida de rigor seletivo, a

ii.ii':lír:._-i:'Ei":l.tf'ti.rl.:FiÍii:::.-q,t;:rrl:tl.tl.i.qlq:';1,::ftliaij:'r.l"Ítr':.:l'r'' i': )i"!.ii'fl.::

DE TRE5 SÉCULOS
Como se vem desenvolvendo, no Brosil, o componho contro o lepro

preocupação econômica imediata, a incultura,
tudo conspireva para transformá-lo num grave
problem.a. De fato, essa herança do passado não
fez sinão crescer, pelos tempos adiante. O Im-
pério acumulou-lhe novos elementos, e a Repú-
blica, rirscida sob um sigao positivista algo in-
compativel com uma boa polÍcia sanitaria (Iem-
brem-se da revolução da vacina...), deixou os

brasileiros quasi desprotegidos diante do mal
avassalador. IJma outra iniciativa esporádica,
no seniido de recolher os .doentes contagiosos,
traía o mal da improvisação e denunciava uma
curiosa concepção do problema: procurava-se
isolar o leproso, mas não se procurava evitar a
lepra. Era n.ecessario que o indivíduo se tor-
nasse abertamente leproso para merecer a assÍs-
tencia oficial. Nenhuma intuição da complexi-
dade do arnrarnento anti-leproso e do trabalho
sistemático, planificado, que era preciso desen-
volver para chegar, como se deseja, á extinção
completa do morbo no país.

Não é preciso lembrar o que era um lepro-
sário classico no Brasil. Ou melhor: u1n laza-
reto. O "deixai toda esperança" parecia grava-
do a fogo r:.a porta desses retiros lúgubres, en-
cravados enr sitios sombrios, e que de longe fa-
ziam os vialantes se persignarem. Era a conde-
nação, menos ao isolamento do que á morte ci-
vil, ao absoluto desencanto de viver. Mixto de
prisão e hospital, o lazareto não raro se instala-

EM VOLTÀ, DO "PREMIO NOBET DÃ IITERÃTUR.ã,"
E OS ESCBITOBES PORTUGUESES

No "Diobo" Felizordo Àrtur bordo olgumos con-
siderocões sobre o desconhecimento em que é tido,
extro-Íronteiros, o literoturo portuguesd, solientondo,
em seguidq, dois nomes que consÍdero dos mois re-
presêntcdivos dos nossos letros: Ferreiro de Cqstro
e Ãquilino Ribeiro.

Cito depois vórios poetos dumo geroçõo possodo
(Teíxeiro de Poscoois, Eugenio de Costro, Correio de

Oliveiro) - 
pqro sqlientor José Réqio como, porvên-

hro, o mois olto representonie do poesio modema por-

tuguesq. Nõo insiste, porém, em consideroções e vol-
t<r ú representoçáo de poetos oo "Premio "Nobel" vis-
to que qs obrqs oté hoje contemplodqs se contcm mois
no Filosofio, no Romonce, no Teotro.

Por êsse Íoto, movimentq o seu ortigo Íoccndo es-

Secialmente os dois citodos Íomdncistds - dignos de

serem opresentodos como concorrentes qo "Premio
Nobel do Liieroluro".

Nôo esquece o contro que se levonio - e iá
opontodo: o desconhecimento em que é tido, no es-

trongeiro, o literoturo portugueso. ÀIiós, o obro de

Ferreiro de Cqstro - orgumentc o orticulistq - corrê
diversos poises.

Entretonto - diz - Mortin du Gord, o escritor

contemplodo no ono ultimo, ontes do premio, ero Ji-

guro guosi crpqgodoi e crpesqr de tudo o juri desco-

briu-o.
Felizordo Artur oponto oindo troços corocteristi-

cos no obro de codo um - e conclue por umc inter-
rogotivo:

"Ferreiro de Cqstro e ,A,qui]ino Ribeiro, condido-

tos oo Premio Nobel do Literotura de 1938?"

Sem duvido olgumo, o olcrme levanlodo por F, Â.,

ó diqno de ponderoçôo. Nõo porque sejom oqueles

ou outros os escritores que devom Íigurqr (cloro que

é ponto importonte o do escolho. O que queremos di-

zer ó que, o sugerir nomes, está lóro deste cpontcr-

mento), mos sim pelo problemo posto: um<r reprêsên-

toçõo condigno de Portugql qo "Premio Nobel dc Li-

teroturo" .

Nõo ho muito, por éco do "Diobo" soube-se gue

olguem prêporovo poro ele o cqndidqturq de Julio
Dontos. Rodrigues Lopo, oo iempo diretor doquele
semonorio, critico de envergoduro e intelectuol dos

melhores, no mesmo éco negovolhe opoio.
ÃÍiguro-se-nos que os nomês Ggoro por umo se-

gundo vez qpontodos, mereciom dos intelectuois por-

tugueses, uns momentos de otençõo,
(PortugcD
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va numa velha fazenda em ruinas, e instilava
no doente um desconforto maior, uma amargu-
mais ardente. Nenhuma semelhança eom o le-
prosario moderno, ou seja uma -cidade, rigoro-
samente isolada, é certo, mas com todos as ati-
vidades da vida social, o trabaiho, a moeda, o
esporte, a diversão, a emulação, a esperança.

A Revolução de 30, de que muitos soriem
sem reflexão, trouxe consigo uma nova consi-
deração do problema. E realizou-a. .,Com espí-
rito claro e mão voluntariosa", diz ainda o Sr.
Capanema, o Presidente Vargas resolveu en-
frentar esse aspeto da situação sanitaria. São
ainda palavras do Ministro:

"A partir de 1930, logo depois que cessaram
os fogos da Revolução de outubro, o problema
entrou a ser uma das mais constantes preocupa-
ções não só do Governó Federal, mas tambem
dos Governos Estaduais. As iniciativas oficiais
despertaram o interesse das associações priva-
das, cujos esforços se multiplicaram. E desta
forma, pudemos atingir ás grandes realizações
de que hoje nos orgulhamos e que, patenteadas
ainda ha pouco perante uma conferência inter-
nacional realizada no Cairo, serviram para de-
monstrar que estamos na vanguarda dos paises
que dispõem de serviços organizados para o
combate da lepra. Tão importante obra não po-
deria ser realizada ás apalpadelas. Reclamava,
como toda grande obra de governo, urri plano de
proporções adequadas e de execução possivel e
segura".

Estamos citando um-documento oficial, que
interessa pela simplicidade e franqueza do seu
teor. Diz o Ministro que o plano foi traçado.
"Nele ficaram inscritas tres ordens essenciais
de serviços: o desenvolvimento da pesquiza; a
organização do censo; e a montagem do arma-
mento. De fato, era preeiso, por um lado, estu-
d.ar a natureza da 1epra, afim de desvendar os
processos racionais de sua profilaxia e trata_
mento; por outro lado se impunha a realizaqão
de um censo da endemia em todo o país, desco-
brindo-se assim o número de doentes, a sua
localizaçáo, a modalidade da molestia de cada
um; finalmente urgia montar, por todas as re_
giões agredidas pela doença, um armamento an-
ti-leproso completo, composto de 1eprosários, de
dispensários e de preventórios,,.

Como se vai convertendo em realidade esse
plano traçado após o exame detido e a conside-
ração rigorosa da realidade? Sabemos, pela pa-
lavra do Ministro, que ha uma progressão metó-
dica. "De ano para ano, os esforços vão-se tor-
nando mais numerosos, mais extensos e mais
energicos, com resultados eada vez maiores e
melhores. Dão uma idéa desse progressivo au-
mento de esforços as cifras anuais que o Gover-
no Federal tem empregado na campanha anti_

leprosa; em 1932, 4.000 contos; em 1g83, 1.200
contos; em 1934, 2.000 contos; em 1985, 1.700
contos; em 1936, 4.600 contos; em 1gBT, g.800
contos; em 1938, 10.000 contos. Passamos, como
se vê, da despesa de 400 contos em 1g32 á des-
pesa de 10.000 contos em 1938. Constitue ainda
um índice do crescente aumento de es{orços pa-
ra o combate á lepra o fato de ter o Governo Fê-
deral cada vez mais dilatado o campo de sua
atuação. ,A' União atuou, em 1982, no Distrito
Eederal e em um Estado; em 1g38, no Distrito
Federal e em 3 Estados; em 1934, no Distrito
Eederal e em 6 Estados; em lg3b, no Distrito
Eederal e em 15 Estados; em lgBZ, no Distrito
Eederal e no Territorio do Acre e em 1g Esta-
dos; em 1938, Íinalmente, está atuando no Dis-
trito Federal, no Territorio do Acre e em tod.os
os 20 Estados. Vê-se, assim, que, limitada a
dois pontos do país, em 1g82, a atuação federal
contra a lepra,, passou a abranger, em 1g3g, todo
o territorio nacional".

A minúcia desses empreendimentos iria lon-
ge. Porque essas quantias consideráveis, ao que
se depreende da documentação fotografica ofe-
recida pelas autoridades, fizeram surgir constru-
ções primorosas, em todos os pontos do pais. Já
não falando no Hospital-Colonia de Curupaití,
que deveria ser necesariamente um leprosario
modelo, instalado como se acha no Distrito Fe-
deral, poderiamos lembrar as edificações cons-
truidas no Maranhão, no Espirito Santo, em Mi-
nas Gerais, entre outras (ainda agora a colonia
de Iguá, no Estado do Rio: 9?0 contos de custo,
17 edifícios, 190 leitos). São edificações real-
mente notáveis, quanto á técnica e ao aparelha-
mento. Realizam a concepção a que aludimos:
cidade para a recuperação física e moral do
doente, e não esconderijo trágico de agonizan-
tes. - E, ao lado delas, outras construçõês, ou-
tras iniciativas ganhem corpo, na generalidade
dos Estados: são os dispensários e os proventó-
rios, estes ultimos creados com a colaboração
prestimosíssima de senhoras da sociedade bra_
sileira, que realizaram o belo movimento das
associações de combate á lepra e de assistêncja
aos lázaros. Tais associações, formam hoje urna
rêde que cobre todo o território nacional e, or-
ganizadas em federação, trazem o concurso
mais valioso á ação federal de combate ao mal
de Hansen.

Posto nesses termos o problema da lepra no
Brasil, e realizado progressivamente como vai
sendo o plano do Governo Vargas para resol-
vê-lo, é de prever que daqui a cinco anos esta_
rão isolados todos os hansenianos do país: eta-
pa fundamental na grande câmpanha que, den_
tro de algumas dezenas de anos, terá riscado de
nosso mapa nosográfico a triste nódoa colonial.

EsÍéra



LIVROS
ZÀRÀTHUSTRÃ MORREU

Ânti-Nietzche - Heroldo Barbuy
- . Edições e Publicoções Brosil.

Obrs de combole ás teoriqs de
Nietzche. O pensodor olemôo pre-
gqvc o super-homem. Zoratbustra
Morreu proclomo c super-humoni-
dode, Iundomentodo num<r tése
que se derromo por todos os sen-
timêntos que levom á Íroternido-
de, os §qmons dogmoiicos do lin-
guqgem religiosa do brohcmqnis-
mo. Mos pord guerreor Nietzche
erq preciso êstilo. ZdratÍusta
Morueu, ontes dê mois nodo, é
estilo. Ero preciso Íundomento:
Zqrdthustro Morreu é Íundamento.

Êste livro é todo versqdo nos
clegorios orientoiÊ e constitúe
efetivomente umq expressôo de
cuiturd. De Sqmqn em Somon os
teoriqs do qutor se desenvolvem
tôdqs envolvidos no doguro e no
violêncío de umc poesir inCorrá-
vel, no moleobilidqde dc suo p;c.
s0 cousticonie e balsâmico, ao
mêsmo tempo, E' um livro {ue re-
quer umo culturcr bostonlê qrru.
mqdq e sênsdto pdrd critlÇíÍ.Io.
Por isso mêsmo, cpenos reglstr«-
mos ogoro o suo opc:içôo. Ê,
preciso esclorecer, tombém, que
êste livto envolve uns tontos ter-
mos da religiõo indú, espécies de
íorpos onde Íatolmente se estre-
porão os críticos do nosso culturo
dê oitivq. Iorge de Limo Íez um
Iivro, Á Comedío dos Erros, hoje
sonegcdo da suo bogogem litero.
Íiq ou da sua reloçõo biblioqrá-
Íica, cujo moior elogio Íoi nóo ter
sido compreendido pelo crítico
Osório Duque EstÍoda.

Completando e deÍinindo q suq
Íinolidode, Zatathustro Morreu é
umo tése Íronceso contÍq umo
tése olemó. E' o míto da huma.
nidode contro o mito dq raço. M.

À HISTORIÃ DÃ RÃÇÃ HU.
MÃNÀ de Henry Thomas - Trq.
duçáo de Gilberto Mirqndo - L.
À. fosephson, Editor Rio.
Livro de ogrcdovel leituro pelo
pÍôcêsso qdotodo de Íazer histó.
ric íocqndo os exemplores humc-
nos rêsponsoveis pelos qconteci-
rnentos culminontes do vidq des.

, de c cntiguidode. Henry Thomos
tem méritos de nqrrodor. Preten-
deu seguir Spinozo nao criticon-
do, núo odiqndo e náo condenon.
do os vultos históricos, qntes pro.
curondo sempre compreende-los.
Porece, porém, que náo Íoi inten-
cionol o outor quondo olgumcs

, Yezes sê qÍqstou dos intentos mq-
.niíesiodos no Introduçáo do livro.
Mesmo ossim, com pequenos er-

. ros de interpretoçáo, "Ã Historio
i do Roço Humqnq" é um livro que

no. Chegc q ter o virtude de es-
tor muito próximo do procêsso
compqtivel de snolisqr os sconte-
cimentos historicos opontondo os
pontos principqis.

Ediçáo bem opresentcdo e tro-
duçõo cuidodo. 

- S.
ULTIMOS POEMÂS de luarez

de Alencqr. Foriolezq 
- Ceqró.

O Brosil sempre Íoi Íertil em poe-
sia e volto e meio surgem livros
de vêrsos opresentondo poetos
novos qté entáo desconhecidos.

Os "últimos poemos" de ]uorez
de Ãlencor sôo quosi todos ins-
pirodos em suo teÍro ou têm mo-
tivos regionqis. Destcccm-se Máe
Preta, Vozes dcrs §enzolos, Car-
naval, Garimpefuo do 8io dos
Garçds, etc.

Àbre o livro de fuorez de Ãlen-
cs! um enscio de Rui de Carva-
iho publicodo em D. Cqsmurro;
ExpedrenÍes dc Poética lVovo 

- S.
NÃ SEBRÀ DO RONCÂDOR de

Frczncisco Brosjleiro (Componhic
Editorq Nocionol) 

- Norrativa de
oventurd bcndeironte, o livro de
Froncisco Brosileiro Íixa de mo-
neirc expressiva os episodios quê
Íorom vividos no vqnguoÍdc do
Bondeira Ànhonguera. Curiosqs
ÍotogrcÍias ilustrom o livro que
descreve pormenorisodomente t:s
cqminhodas vencidos, o investidcr
sertôo c dentro, os privoções, os
encontros, os surprezos, os des-
cobertas e os insucessos.

"Iíq Serrc do Roncodor" é um
documento volioso e legitimo clém
de interesscnte leituro. Ã obser-
voçõo do qutor e o suc moneirc
simples ê convincêntê de desen-
volver os peripécics constituem o
principol enccntomento do livro.

-s.IIUSÃO Nit MoRTE de ÀÍonso
Ribeiro (Novelcs) Ediçôes SOt
NÃSCENTE 

- Porto 
- 

portugol.
Reuniáo de novelos ogrodáveis

EFICIENCIA
IDONEIDADE

SIGILO
em todos os servicos especiq-

lisodos de escritório

RUÃ MIGUEI. COUTO. 32, I.O
TEI"EFONE: 23-3604

dclilogrclio, correspondencic em
portuEuês, Ironcês e inqlês,
trcduções desses idiomqs, or-
Eonisoção de crrquivos, biblio-

lécas e Íicharios.

de serem lidos e êscritos num es-
tilo clqro e pÍeciso. Pedcços de
vidq desenrolqdos com simplici-
cidqde e interessontes dentro de
seu reqlismo sem preconceitos. Ã
moderncr literqtura portuguesc é
bem irmõ dc literqturo brqsileirq

- moÍcd de moneiro inconÍundi-
vei o sentido da regióo e q mc-
neiro expontâneo do povo. Às no.
velqs de ÃÍonso Ribeiro tronsmi-
tem muito do qmbiente em quê
sóo vividos. - S.

O GOVERNO PBOVISOBiO E
Ã REVOTUÇÃO DE 1893 2 vo.
lumes (Edigáo Póstumq) Almi-
ronÍe Custódio /osé de Mé[o 

-À bondeircr do revoluçõo de 5 de
setembro de 1893'ioi desÍroldodq
pêlo olmironte Custódio José de
Melo, que cheÍiou êsse movimento,
um dos mqi: imporiqntes reqlizo-
dos no período republiccno. Ãcu-
sodo o ilustre brqsileiro, um dos
moiores vultos do Morinha Nocio-
nol, de ter desencqdeqdo umq re-
voluçõo sem cqusq justiÍicodo, e
de ter ogido com precipitoçõo,
sentiu desde logo, conÍorme de-
cloro, "cr necessidode imperioso e
indeclinável de provor um diq, á
luz dos Íalos, que esse movimen-
to, iniciodo em ocosião inodióvel,
sê impôs como medidq de salva-
çôo publicd". Dcí o obrc que
prepdÍou, em sut: deÍeso, e que
nôo pôde publicor, por ter sido
colhido pelc mortê d 15 de morço
de 1902.

Revistos os monuscritos do cu-
outor pelo Sr. M. M<rrques Cou-
to, omigo do clmironte Custódio
de Melo, opoÍêcê, em ediçõo pós-
tumd, êssq obro dividido em dois
volumes, dos quois o primeiro
obrcnge o período do 1.o govêrno
provisório cté c revolução de
1893, e o segundo é o relqto Íiel
dc Revolução Àrmodo, vulgar-
mente conhecidc pelo nome de
Revoltc Custódio de Melo. Êsse
troboiho, de um qlto volor docu-
mentório, esperodo com gronde
anciedode, nóo póde deixor de
despertor. nos circulos históricos,
politicos e militqres o mqis vivo
interêsse, jó por trotor de um dos
períodos mois ogitcdos e de
mcior repercussôo, ncr históriq re-
publiconc, já por ser obra de um
brosileiro eminente, em cujo pes-
sôcr, no justo conceito de Rúi
Borbosc, "nem o homem, nem o
novegodor, nem o oÍiciql, nem o
soldodo tinhom de que boixor c
cobeçc".

Volumes f28 e 12BlÃ do CoIe-
çáo "Brosilionc" . - Série Y. do
B. P. B. - Componhio Editoro
Nocionúl 

- S. Poulo - M. J.

O CONDE DOS ÀRCOS E Â
REVOTUÇÃO DE 1817 

- Sebos-
tião Pogano - Brqsiliono 

- Vol.
132 - Componhio Editora Nq-
cionql. E' mois um irobolho deta-
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lhodo sobre o revolução de 1817
êm que o outor tento reobilitor o
Conde dos Ãrcos. 

- S,
TIMITES DO BRÀSIL (Ã FRON.

TEIRÃ COM O PÃRÃGU}.Y) 
-Hildebrondo Àccioly 

- Brqsilia-
nc 

- Vol. 131 Companhic
Editoro Nqcionql. Um volioso de-
poimento de todqs os demorches
eíetuodos pqro cÍ Íixoçáo de nos-
sqs Íronteirqs com o porcgucy.
ÍIildebrondo Ãccioly compulsõu
minuciosomentê os drquivos do
Ministerio dos Reloçes Exteriores
poro concluir o posiçáo iusto que
têve o Brosil em íoce desses
complicodos problemos de Íron-
teir(Í, 

- S.
ROBINSON CRUSOE 

- Adc.-
ptogáo de Montetuo Loboto - Ho.
pouco mcis de um século come-
çcÍrom cr corret mundo qs qven-
turos dum nóuÍrcgo perdido nu-
mo ilha desertq, escritqs por Do-
niel DeÍoe, em 1789. Robinson
Crusoe erc o nome dêsse náuÍro-
go que noscêrcr no velhq cÍdode
de Yorkk, ó morgem de um rio
lorgo, cheio de nqvios, e, desde
criqnço, sonhcrvo com terros dis-
tontes e oventuros no mor olto,
Ãs primeiros viogens numo ilho
quosi desertq, as descobertqs e
exploroções, os esÍorços imensos
de um hômem que ionçodo á
proicÍ, em terrq desconhecido, ti-
nhc de bostqrse c si mesmo, cs
tentotivos de novos viogens, c
volto oo poís notol, tudo isto Íoi
contodo por DeÍoe tõo co vivo,
com um sentido tõo proÍundo do
reolidqde no Íqntqstico e tonto
poder de evocogõo e pitor,esco
que Robinson Crusoe possou logoq interessqÍ q odultos e o criqn_
ços do mundo inteiro. Troduziu-se
o livro em quosi todos os linguos
e vulgorizou-se em milhores cle
edições espolhodos por iodo o
pqrte. MonteiÍo Lobqto, com suc
ortê odmirável, odaptou pcro cr.:.
cnços êssê delicioso Iivro cle
ovênturos. Primorosqs ilustrqções,
olgumos o côrês, ccrescentcm-lhe
novo encqnto. Volume 19, do ts.
P. B. 

- Série I - Literoturs In-
Íontil. 

- M. I.
CONTOS DE ÃNDERSEN

Trodução de Montetuo Zobato -À groçcr ingênuo, o poesio pene-
tÍqntê e originol, e q noturalidode
comunicotiva dêsses contos Ícno-
sos de Àndersen, pãssqÍqm, êm
tôdo q sua Íôrço e purezq! porc
c ediçáo brosileiro que devemos
oindo o Monteiro Loboto. Ã Íino
iguoriq quê Ãndersen recolheu
nos seus contos, continu,J o ser
servido nc melhor boixelc. Todos
conhecem c moneiÍo Íeliz, o Íino
gôsto e o sensibilidadê inteligente
com que Ãndersen retômou q ve-
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SB. .ANUNCIÀ,NTE!...

O Interior do Poís é um gronde mer_
odo, porc os seus produtos ! !

Ã, BÃDIO IPÃNEMÃ - P. N. H. . 8

Com o seu novo tronsmissor de
10 kilowctts é ouvidcr em todo o
Brosil !

RÁDIO I

lhcr Íormq de se Íozer entender
pelos crioncos, de entretôlos e
de encontáJos, dondo-lhe urn no-
vo sobor e um novo espirito. pois
nado disto, nem o Írescrriq, üem
c grqÇo, nem c fontosic, se per_
deu ncr Íormo novo que lhe Ceu
Monteiro Loboto, e que ,lissimulo
umc extraordinário hobiiidode té-
cnico sob essc simplicidcde en-
contcdoro, próprio dos Erondes
escritores pdro cridnços. E' um
regolo pora os pequenos brosi-
leiros êsse livro delicioso, por
que posseio c imoginoçôo scniro_
doro, em mundo Íeéricos, tÍozen-
do nos asos do morqvilhoso o
sentimento dq vido, comü umcÍ
poeirc de ouro. Edição ilustrodo
o primor como o de todcs os vo-
lumes que compêm estc excelente
biblioteco de literqturo infontil,
Volume 6 da B. P. B. - Série I
- Literoluro Iníontil 

- Cia. ECr
toro Nqcional. 

- M. Í.
.F. Coleçôo BRÃSILIÃNÃ, Série

,5.c do Biblioteco Pedcgógico
Brosileirq do Componhiq Editoro
Nocionql vem reeditqndo cons-
tonlementê seus volumes onterio-
res. EntÍe outrcs obros, dcobcm
de cporecer em novc ediçõo:

POPULÀÇÕES MERTDTONÃrS
DO BRÃSIL de Oliveiro ]I!orro.
Sobre este trobalho pronunciou-
se o gronde José Ingenieros: "por
seu método, por suos ideios, por
suc erudiçáo me porece umo
obro dos mois notáveis no ge-
nero,.."

EVOLUÇÃO DO POVO BRÂ,Sr_
IEIRO de Oliveiro Vicna 

- Vol.
l0 - Este trcbolho de Oliveirq
Viono encoro "cr evoluçáo do po-

vo Brosileiro" no seu "tríplice os-
pecto sociol étnico e político',

O PROBI,EMÃ NÀ.CIONÃL BRÀ.
SITEIRO de ,{lberto Torres 

- Ãl-
i:erto Torres êm suo obro loncou
boses pora umq novq estructiro
de nosso nocionolidode e oté hole
se cultuom no Brosil seus ideiois
sadios.

Ã oRcÃNrsÃÇÃo Nf.cIoNÃL
de ,{lberto fprrss 

- Volume 17.
PROJEÇÃO CONTINENTÃL DO

BRÃSIL de Morio Iroysssos 
-Vol. 50. 

- S.
"MOLEQUE Àrhos Domos.

ceno Ferreiro 
- Edição dc Livro-

rio do Globo 
- Porto Ãlegre.

Ãthos Dqmasceno, já conscr-
grodo como poetc, estréio qgoÍo
como novelistc. E nesso estréio
mqrcom-se logo os caroctêÍisticqs
Íortes de um dutêntico êscritor-
Ãmbientes morois bem deÍinidos,
meio, vidq interior 

- há um pou.
co disso tudo nessos poucos pá-
ginos de "Moleque". Paro recolher
impressóes e sentimentos dqs o1-
mos simples, Ãthos Dcmosceno
revelo ogudo observoçâo e suti-
lissimo sensibilidade. O seu Be-
nedito ocuporó lugor de destaque
em nossc jó gronde golerio de
moleques que sêntem, 

- M. J.
n GÃTÃ PERSÃ - Ediçáo dcr

Livrqrio do Globo.
o cÃso DÃ DÃMf! ÃPÃVO-

RÀ.DÀ - Edgord Wollqce - Edi-
çôo da Livrorio do Globo.

ENTRE ÀBUTRES 
- Kcrl Moy

- Ediçôo dc Livrario do Globo.
O GRÃNDE ÃTIRÀDOB 

- Bu-
Íalo Bill - Ediçôo do Livroria do
Globo.
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"Epicuro e Lucrecio", de PouI Ni-

este:::ero de "Diretrizes" pu-
blicc =:.bolhos de GrccilionoRor:: cqrtos Lccerdo Ru. CANJE - PERMUTA - ECHANGEbea, 3:cEo, Ã1voro Morey-
Íq, C:::ic Borbo, Emil Foroh,
Brosl 3:rson e ouiros, olém de
Íepo:i:;êns interessontes e qrti- ÃÇÃO CÃTOLICÀ _ Número I dos,,, de Ãndré Gidel MirqÍlores
gos :s divulgcçõo polític«. 

- Éetembro 
- 

fijo de lqneiro. de lq sierro,, de Morujo Vidol
Mni Número 2 - Ãgosto - Novo mensório, orgôo OÍiciql dc Fernondez; ,,Lc vuelto,, de Cor]osSete::::r Sontos (S. Paulo) - Ãcõo Cotólica Brosileiro, que en- E. Bodell; ,,Lc pctrio en dos li-Ccn : segundo número, MÃ8, trJ outros ortigos pubiicq neste Io bros recientes., de .ê,ugusto Gon-

revjs:: Ce SonÍos poro o BrosiJ, número trobolhos de Ãlceu Ãmo- zc.ltez CqstÍo; ,.ÕinemotcgrcÍíO.
qpre:.f,:q-se em Íormq mogniÍico roso Limo e padre Leonel Frsncu. Cine Frqncés,, dê Ãntonio Zinny;

:11^':':b::::,1.--T:"1]u:--:-i1- MINERVÃ -- Número 1 
- Iu" "Íres obios poco lósicos pero vi'

:::".1:]-.T"^,:",T,:-1:-."_"-1".nf- lho - ReciÍe (Pernambuco). ot- vqmente simpóticos,, de Ã'modo
croo rqlor' uorn q nosso gronde qâo do Centro Culturql ,,Mqrtins Villqr e outros.
simps::g. quguÍqmos porc esso :lL,;;.:-i.::.,,:::';: ^:_:::*: CLÃRIDÃD _ Número S2B _
pubiiccçáo pâulistu 

"*ã ,àt" 
-uri Junior" dq Fqculdcde de Direito e

ihonte àentro de seu *#',: _] *1rf;J.,0"",",TÍ,,j,i,"tÊl;;"1,",ü1. f::;.*r"* í:;#: ,1ffi"t*;:l:
gnor os nossos ogrocecimentos nelvo e umc Íevistc de estudon- tinq pola os republicos totino

pelos polovros que nos Íorqm ái- tes com 
. 
coloborcçáo selecionodo. omericonos opresentq Íqrtq colo-

EntÍe outros, colqborom Gilberto Lroroçõo de inÍormoçôo e divulgc-
rrgruus.

pECBLEMÀs _ Número ll _ Freire, Ãgamenon Mogolhões, Àn- gôo. Insere trobqlhos de Ãníbol

Ãgosto - S, Fculo - 
,,:-.,t-t - tonio Fra-nccr, Pinto Ferreiro, Is. Ponce (obro póstumo), Somuel

pens.,,enlo democrútico 1T*U.11 noldo Silvo e Perminio ÃsÍora. Cqldevillo' Àngel F' Ãvendqno'

sit,,, ,,probremos.. vêm montendo cÃcETÃ HrspÃNÃ - Número i fiH::':f::ll' I;.#lff"'á:
suq Íi.nolidode opresentondo ex- 114 - 10 de SeÍembro - S. PouIo Humberto Matq, tuiz Ãlberto Sqn-
celeute coloboroçõo. O número 1I - O numero I14 dê "Gocetq His- chez, etc., etc.
desto revisto insere ortigos de ponc" publico ortigos interessqn- nrrÍilÍh^ ÍÍDrr^rÍrv^
Arthur Romos, .A.guinoldo Costo, tes sobre a luto Hesponholo. "Los MUNDo URUGUÃYo Nú-

soqres cqvqlconli. Songircrdi !u. quê sê propusieÍon derribqr Es- meros 1009' 1010' I0I1 e l0l2 -
nior e Odilon Negróo, olém de pono, están cmenczqdos de uncr 1t-l:- On*l?-3, l. j, " 

15 de se'

poesios de José sctpoio e ciro immediqtq y estrepitoso derroto"; têmbro - Montevidéo (uruguoi)

Brisolq e desenhos de Nélo e Clo- "Lo decomposición Íoccioso onun- - Numeros de feituro impecovel

v1s GÍocl.no. crc rq proximo victoÍiq de Espo. e grcndementê ilustrodos c poÍ

REVISTÃ ÃCÃDEMICÃ 
- 

NU- nc",. "El Duque De Ãtbq obondo- de ótimos coloboroções iníoÍmq'

MEB6I 3g - ÀGosro 
- RIo nc c Fronco"; etc. sôo tituios des- tivos' de Íicção ou divulgoçõo'

DE IÀ.NEIRo - Mois um nume- te número. MEDIoDIÃ - Números 81 e 82

ro do revisro de Muriuo Miron- BotErrM DÀ uNrÃo PÃNÃME_ ;": r":Í"l"rfíTjl; J;,ff;do e Moacir Werneck de Costro RICÃNÃ - Moio 
- Woshingtol cubcno, sob c direçóo de Nicoloscôm o seguinte sumário: "O con- (Estodos Unidos). publicoção do Guillen o grcnde poeto omeri-

X:::,*,, 
,,:Otl^^,I:.ll:_"Ãlgumos Uniáo ponomericqnq veícuto dc cqno. Revisto potítico com com-oPinioes" 'A' desiguoldode Hu- vido do continente Ãmericono em pleto serviço de inÍormoções inteÍ-mqnq" de Iean Rostond; "O-" l* seus qspectos púitico, economico nocionois olém de vdriodos colc-mqnos DolicocéÍolos" de Benjo- e curturãI, boroções riterorios, No número grmin soqres cobello; "a:Í1- 

:,: vÉRTIcE - Número 9 - ,{gos- se destqcc ,,La teccion,, ccnto dedez melhores contos Brosileiros"; ,o'-'-alr-.ro" Aires (Ã,rgentina), Rcmon sender, o historiodor hes-"Historio dc Borboleto llf""Í., ri""r" ,i,iãoor "poginos encontro- ponhor e no número 82 q norro.de .F-ugusto Frederico SchmidU

z.,'; "A propós*o d. -N';;:"i::: Arl melhOry>redoô OelOâ

i:,i* "'q;'""ü;:":Ti.:'§ rneno u) precon I

de Itqbirc" de C. Drummond de

Ãgosto - Rio de Janeiro. "Revis-
td porq os pois", "Crionço" é um
empreendimento educqcionql diri-
gido pelos Drs. Morcelo Gorciq,
losé Mcrtinho da Rocha e Mouri-
cio de Lqcerda Filho. Ediçôo
dcr GróÍicc Olímpiccr Editorq.

,^. L

necc/)
noviCodea

& cia. ltda.
tel. 22-27 43 - rio

Ãndrode; "Ã Igreja Cotóliccr e q

ràTrx'"tiri"""-1{* 

fu
quismo"; "Ã Hesponhc ,

tóric" de Jeon Cossou; ",
sóo Totol" de Spencer (

Estrelos descem"i e "Blul
lidode".
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CINEMA
BRJ,NCÃ DE NEVE

Foi o gronde Íilme do mês. Ànunciodo duronte
muito tempo Brqnco de Neve, o primeiro desenho cni-
mqdo de longo metrogem trouxe umq série de oÍirmo-
tivos soberbos poro o cinemo. Ã ele se póde entusiqs-
ticomente denominor: um deslumbrcmento. Ncda lhe
Íoltc. Ã poesio intensc que agitc todas qs obrqs de
Wolt Disney está oli em todc suo plenitude. Hq cenos
iupressionontes como reolizoçáo: o medci do princezi-
nho no ÍloÍesto e suc lutq com todos os elementos é
mcgistrol. Os sentimentos humcnos dos possoros e dos
onimois, o moldode e o bondqde, o omoÍ e o odio,
o invejo e a solidqriedcde, tudo Íoi interpretodo dentro
desse Íilme. Ã preocupoçõo mcximq de Wolt Disney
creondo Broncc de Neve, ele mêsmo o disse, nõo Íoi
o velho historiq de embqlor crionços, mqs sim q inteÍ-
pretaçóo dos tipos humonos otrcvêz dos sete onões.
E o conseguiu inteiromente, Zongodo é tõo nosso co-
nhecido que nenhumo de sucs otitudes nos é extro-
nha. O Dungo porece com todos nós, Somos todos pq.
rêntes pÍoximos do Dungo.,. Felizmente.

Com Branco de Neve, Wolt Disney demonstrou que
o cinemo pode seÍ desenho onimodo. Que o desenho
onimodo reolizo inteircmente tudo que ha nt: orte
cinêmotograÍico: ombÍentes, personogens, plonos. E
com riquezq qindq mqior. À Íiguro do Roinha é de
êspqntosq beleza. Suo tronsÍolmoçõo em bruxo é o
reolizoçáo completo do horrivel. E seus sentimentos
correspondem sêmpre qo tipo Íisico que elo Íepresentq,

Mcs o doublogem brcsileirc Íoi ruim. Muito ruim
mesmo. Ã voz de Brcncq de Neve lembrqvc mêninc
de colegio declomqndo em dqtcÍs civicos, Queric ser
ingenuo e nôo erc nôo. Foi um descstre. Às vozes dos
qnóes tôo ruins que nem siquer sê entêndio o que di-
ziom. Que pend. Serio tão bom sê poder ouvir novc-
mente Brqncc de Neve em omericcno. Os artistqs bro-

sileiros escolhidos náo Íorom nqdc Íelizes. De todos
eles - 

quem dirio? - só donq Cordelio ondou ossim,
qssim.

Mos Wolt Disney é táo grcnde, tôo gronde.. tudo
que ele reoliza é tõo reqlizqdo que mêsmo com c de-
clomoçáozinho provincioncr Broncq de Neve é um Íilme
morovilhoso. E c mqioÍ obra poetico do cinemq.

*1

Genolino Ãmcdo que é um cronisto c quêm c
gêntê tirc o chopeu, oconselhou pqrc estes dios de
guerrq - vem - ou - náo - vem onde pontiÍicq o sr.
Chomberlain, o ida oo "Metro" onde possovo ,,Suo

Excelenc:q o chouÍÍeur". Genoiino tinha rqzáo, Filme
chqnchoCa, comêdio cheia de groços griÍcdqs, ,,Sua

Excelencic o chcuÍÍeur" é agrodobilissimo. Foz reol-
menie rír. E' reolmente engroçcdo mesmo quondo nôo
teyn gÍqçq nenhumo. Constcrnce Bennett é umo gronde
ortisto. Gostomos delo muito mqis no dromq e no en-
tretqnto elq não se deslocc muito Íozendo comediq. E,
umc mulher inteligente, aproveitondo todos os detclhes
pcÍo suos reolizaçóes. Briqn .A,herne corresponde,
como go1ã, ó inteÍpretoçôo. O enlenco é o melhor pos-
sivel, inclusive com oquelo incrivel Billie Burke.

Com o iÍritqçôo existentê este Íilme Íoz bem.

dr*

Nesta hora o que preocupq mesmo muito e muito
é sober até quondo os chomberloins do mundo supor-
toróo cs gritqÍios do sr. Hitler. Só De ta Guor-
dio, preÍeito de New York, ocertou quondo disse:
"o logor de loucos é no hospicio". E' mesmo. Feliz-
mente o sr. Benes é um homem e cr Tchscolovoquicr
umo democrocio.

çôo de Rómulo lochotqneré "Oh!,
mio Yemoyo!".

DIÃBO-Número206-4de
Setembro - Xisbôa (Pottugal).
"O Diobo" neste número conser-
úondo q suc trodicionol opresentc-
çôo dê lêgitimo semonório de Ii-
teroturc ê cÍiticq Íêune, êntÍE ou-
tÍos, ortigos de redoçóo cie ccrcter
obielivo e trobalhos assinodos de
reql mérito.

Destccomos: "Escolc de Vienq"
e "Ponoromc Literório do tsrqsil"
(Porto Inseguro, de Rossine Co-
morgo Gucrnieri), de nossos re-
dotores Ãbel Sclazor e ÀÍonso de
Costro Senda, além de "Corta Co
Brasil" de Cqrlos de Locerda. O
Diobo vem reolisondo verdqdêiÍc
obra de oproximoçóo luso-brcsi.
leirtr. .ê,qui deixqmos consignodo
o nosso qpoio nessq obrq de soli-
dqriedode entÍe cs duos nrçóes
omigos,

SOt NÂSCENTE - IVúmero 30

- Iulho - Potto (Portugafu 
-Mois um número deste quinzená-

rio de gêntê moço, Encerrc este
número coloborcçóes brcsileíros
de Joel Silveira ê Morques Re-
belo. "Sol Ncscente" tem tom-
bem suos vistos voltodos DcÍc o
Brosil e vem coopeÍqndo no trc-
bolho de intercâmbio luso-brosi-
leiro.

PENSÃMENTO - Número 102

- Setembro - Pôrto (Portugali.
Número de homenogem a Ãlexc!-
dre Herculqno contendo ortigos
sobre o gronde escÍitor portugues,
Distinguimos "Ã Íiguro de Hercu-
lcrno" de Morio PortocqreÍo Co.ii.
miro e "Isto dá vontode de mor-
rer" de Severo Portelo.

PORTVGÃLE 
- Número 63 -Maio - Junho - PORTO (Portu-

gc.l). ÃIém de oÍtigos literórios e
culturois, estc rêvistc está publi-
cqndo um dicionário bio-biblio-
gráÍico de músicos com grqvuros
ê montem umo Íartq seçôo biblio-
gróÍicc.

O TRÃBJILHO 
- Números 252,

253, 254 e 255 - Agosto 
- Vizea

(Portugal). Semsnório Bepublico-
no, "O Trobalho" é um ior-
ncl de Íeiçáo ogrcdável contendo
em suqs págincs ótimo coloborq-
çõo. Publicc no momento um lon-
go trcbclho de Àbel Solozar:
"Um Estio na Ã.lemonha" e mcn-
tem umc póginc "dcr gente moço"
sob c direção de Maria Selma e
Lobáo Vitol. Ãnotomos oqui, com
os nossos ogrgdecimentos, o qco-
lhimento que tem tido ESFERÃ na
póginc dos novos portugueses.

EXPRESSÃO-Nú.mero1-
Êio de /aneÍro. Mqis umq revÍstc
psÍcr os intelêctucis do Brasil. Di.
reçóo de Ismcr Vonderlei. Cola.
borcçôo de Corlos Drumond de
Ãndrode, Ioel Silveira, Rossine
Comorgo Guarnieri, Morques Re-
belo, Wolter da Silveiro, Ãlves
Bibeiro, Eneido, Moria Jocinthcr,
Medeiros l"imq, Edison Corneiro,
Ismar Vqnderlei, d'Ãlmeida Vitor,
]osé Scmpoio e outÍos, .Ã,presenlc.
çóo odginal e bem cuidada.
ESFEBÃ squdc EXPRESSÃO,

,i . .-:;.i§,1::.:. .::.,., l: ir r''-..:", ' .'
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O ono tedtrdl, no Rio, no que
concerne ü dÍtistos estrongeiros,
está sendo movimentodo. Tivemos
a "Componhio des Quqtre soi-
sôns"; tivêmos Cecilio Sorel - o
venerondo; tivêmos |ecn Morchat
ê êssd êncdntodoro e inteligen-
tissimo Rdche] Berendt, e mois
Pierre Mognier, numcr cuÍto pds-
sdgem que deverio ter sido pro.
longodo e guê o serio mesmo, se
Íôsse costume oqui usorem-se os
coÍre públicos em Íqvor do prozer
ortístico e do culturc ortísticq do
povô; têmos, ogoro, o gronde Zo-
coni, nos seus 80 qnos gloriosos,
emocionqndo e entusiosmcrndo
plotéias com o Íqscinio de um
gênio teotrol oindo náo extinto.
BÍevemêntê têÍêmos Brogoglio -como Íecho dos Componhios es-
trongeiros de 1938.

Tudo isso Íoi e será mogniÍico.
Ãté mesmo D. Cecilia Sorel que,
mou grcdo estor "em estodo de
comc", como deliciosomente ês-
cÍevêu um de nossos cronistds
teotrois, vole como um exempio
de persistencio, de energicr e de
Íidelidode do Tedlro 

- exemplo
que náo póde ser desconhecido e
deve ser imitodo... nqs devidcrs
proporções. . .

Olhqmos, entáo, poro os otivi-
dqdes nqcionois, Compcnhios de
2.d ordem, otucndo na Cinelon-
dic. . . Conversos. discussóes,
idéios, perspectivos... Um Ser-
viço Nacional dê TedtÍo que espe-
lou um tempo ênorme por um ho-
mem de bôo vontode e suJiciente-
mentê corojoso pqrcr enÍrentá-Io

- umcr espercrnçc oindo nôo de-
Íinidc. ..

O poralelo é melqncólico, Ãs
reÍlexões mqis melqncólicos, oin-
da: - 

"E nós?..."

+

TEÃTNO GLOEIÃ

Ã temporodc de "comédios ci-
nemotogróÍicos" que Roulien vem
reolizondo no Tectro Gloria, cq-
Íoctêrizdcê por umo dose irre-
preensivel de bôcr vontade aliodo
a ums Íqlta qbsoiutq de conheci.
mênto do que, ncr reolidode, se
queÍ, em Teatro. Mesmo em sêu
dspêcto dê tedtÍo (Ípenos para di-
vettiÍ, as comédios que Roulien
oprêsentq devericm subir um
pouco de nivel. Sem o quê, pos-

ii
sodo o primeiro movimento de
curiosidode do púbiico, o inicio-
tivq Íroccsscró irremediovelmente.

Isso nôo quer dizer que o que
vem sendo opresentcrdo sêia to-
talmente destituido dê merito.

Em "Molibú", à porte o Íoltq
rla orioinclidode e à pcrtê o ser.
Íeitio tendencioso de explicqÍ, poÍ
uma único rozóo, os cousos dos
sucessos ortisticos, encontrom-sê
olguns detolhes bem achqdos, O
quodro de Molibú, por exemplo,
Íoi um momento Íeliz do peço,
Muito embora Elizo Coelho nõo
Ihe tivesse dodo expressao suÍi-
ciente. Írcrgo de reqiídode...

Tombem, do ponto de visto
elenco, c Componhic tem oltos e
boixos. Se Roulien náo sqtisÍoz
totdlmenie, opresênto, no entonto.
em olguns instqntes, trsbqlho ro-
zoavel; se Mcrio Sompoio tem
"tics" que devem ser eliminodos,
se nem sempre ogrodq, se, por
motivos independentes de sucrs
possibilidodes interpretotivos, o!,-
gumos vezes nóo convence (cite-
se c ingênuc de "O Irresistivel
Roberto"), tem, contudo, reqis
quolidades de atriz; se Heloisq
Heleno nodcr nos dó de novo ou
de empolgonte, fiaz, no entrêtqnto,
umc diÍerençc enorme do Heloisq
Helena quê espêrqvqmos, poÍ
culpcz de "O Somba do Vido". E
Sora Nobre nós sobemos o que é
ccpoz de dor. Disso tudo resultq
um equilíbrio bem sotisÍqtório 

-volorizodo pelos cenários cuidqdos
e pela cuidodc opresentoçôo indu-
mentória dos ortistqs, que, poÍ
nem sempre conseguirem o que
desejom, no teÍÍêno da elegoncio,
nêm por isso deixqm de repre-
sentdr um esíôrço e umc boc in-
tençõo,

Ã gronde inlelicidade do "trou.
pe" é Pculo Bruno. Porque êsse
cqvalheiro Íoz Teatro?

Quois sáo seus méritos? Que
possibilidcdes tem?

Folei qcima no Íacciosismo dq
tese de "Molibú". E, nc reolido-
de, êsse Íqcciosismo existe. Todos
nós sqbemos que gronde percen-
tagem de sucessos voi por contc
de cousos independentes do vqlor
reql do individuo. Mqs náo todos,
convenhcmos. E nôo deve pcrtir
de gente dc própric clqsse (otores
ê qutores pertencem à clssse teo-
tÍal, nõo o esqueçcmos,) c des-
moÍolizaçõo dos vitórios dos seus

colegos, o desnorqlizqçoo do prô
prio ombiente.

Deve-se ompqror e êstimuloÍ os
Írocossodos. Mos nem oo menos
é elegcnte opedÍeior os que tri-
unÍom.

Se muitos Írocossqm em Holy-
wood, se muitos vencem por aiu-
dos que nodcr têm cÍ veÍ com sêus
méritos qrtisticos (e isso se dá êm
todo setor do qtividode humonc),
nõo me porece que sejc coiso in.
Íotível. Greto Gorbo. touise Rqi-
nêÍ, Bette Dovis, Kqtherine Hep-
burn, ndo me consto que sejom
"molibús" vitoÍiosqs. E nuncq nos
chegou oqui o noticiq de que Pcul
Muni tenho usqdo de métodos
donjuonescos poro triunÍor.

Êsse o lcdo ontipótico de "Ma-
libú". O lüdo simpótico é o inte-
rêsse que se percebe, de porte dos
responsáveis pelo suc montqgem,
de opresentor trcbalho ogrodável
e lÍmpo - dentro do conceito que
têm de Têotro. Ãs guolidcdes dc
peçc: repousqm iôdos nêsse sim-
ples Íoto: q gênte a vê, oté oo
Íim. Os seus deÍeitos êstão no
convencionclismo dos situoções,
nq inverosimilhonçc dos tipos, ns
Íqlto de unidqde do enredo e, so-
bretudo, ncquelc olocuçáo Íinol
de Roulien 

- um pouco sermào,
um pouco ponÍleto 

- 
positivd-

mente inodmissivel, cômo Teotro.
No interpreioção os defeitos es-

táo no omodorismo de olguns in-
terpretes, no gronde preocupoçáo
de Roulien com o plotéio, que êle
olhc sempre quê diz quolquer
coisd que lhe porece de eÍeito;
na Íoltq de groçc dcs grcças ve-
lhos (isso sobrêtudo em "O Irre-
sistivel Roberto") que nos sôo qtÍ-
rodos como novos, mqs que só
dõo resultodo quondo proÍeridos
por Ãristoteles Penc, que se con-
servo o bom qtor de sempre.

Quqnto à estrelq dc Componhia
nôo convence como "vcmp". euon-
do se opresentq umc personogem
simbolo de quolquer coisc, é pre-
ciso que a simbolise integrclmen-
te. Sqtira às otrizes, o Holywood,
qo Cinemc, Íoltou a Mcric Sqm-
poio êsse troço essencicl: o en-
cqnto indiscutivel dos mulheres de
IÍolywood,

M. J.

TEATRO
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RADIO
Ã cidode ouviu l,ucienne Boyer com encontqmenio.

.Os brqsileiros omom todcs os moniÍestcÍçóes dq culturo
Írqnceso. Sempre recebemos bem s sua inÍIuênciq,
-Até hoje, nos nossos conhecimentos, o pensomento
Íroncês exerce o seu prestigio. Ã ortê dq notovel in-
terprete do conçáo ovivou sensibilidodes opresentondo
verdodeirqs pcrcelos de vido êmotivo ê compreensivc.
Nos orroubos sentimeniqis, ncs olegrios expontâneas
e nos máguos proÍundos, tucienne Boyer é rico em
coloridos e nuonces. Mógico nos molobarismos sonoros,
Dona de umc dicçáo belissimo nôo desvio umcr polo-
vro, náo ocultq um signiÍicodol Os multi-sons que o
voz emite sôo completos em expressôo. Dentro do ii-
geiro de Lucienne Boyer ho umo verdqdeirq demons-
troção de escoJo, E' muito humono em suq intêrprê-
toçõo.

Nóo é verdode quê os discos ogradom mois. Ão
contrário. Ãgoro é que sentimos reqlidode nqs exterio-
risoções. Ãgoro é que polpamos quclquer coisq de
muito vivo, muiio vibrstil, muito sensivel.

a
Ã conconetc Írcnceso, ligeiro, burlesca, Íino e en-

groçodo. sem perder o suc vervê trcrdicionol se incor-
nou corn vcntogem nos componheiros de luciene
Boyer. Pills e Tabet lembrom muito Mourice Chevqlier.
Proporcionorom ogrodoveis momentos qos ouvintes dq
Rodio Tupi.

o
O têotro pelos orês continuq repitindo incrivel-

mente. Porque? Novo derromomento de rádios o ponto
de umo mossc enorme de ouvintes novos exigir o bis?
Foltcr de ÍepeÍtorio novo? O público oindc oturo q "Ré
Misteriosq" e etc. UÍolll

a

Uns shorts ogrcdoveis sôo levcdos ogora no Moi-
rink Veigo, "Ela e Ele" - Cordelia Ferreirc e Cesar
tqdeiro. Bôo ideio poÍo vqÍior um pouco, Mqrcomos
"A voz dos sinos". ÃÍinol Grqmuri conseguiu pregor
umc coiso muito bôa. Terio lorgcdo de vez oqueles
temas ontipóticos? Por exemplo: q. mulher que cosou
poro solvor o Íortunq do poi... e Íez bem. No Íim es-
tovcr erroda - veio o omor pelo mcrido, amoÍ sent!
mênto dêcênte. O enredo lembro umo nosso escritorq
Íolondo nos mulheÍes vendidos q prozo e o visto. O
certo é que nõo devemos ser pessimistas.

Coleções completcs dcr

BRÃSILIÃN.8,
Jl COMPÃNHIÃ. EDITORÃ NÃCIONÃL orgo-

nizou olgumos coieções completos do primeiro
centeno de volumes dq Brasifiono, especiol-
mente encodernodos, oÍim de vendê-los pelo
sistemo de prestoçôo o IONGO PRÀZO. Como
o numero dessos coleções é reduzidissimo, por
se ochorem muitos volumes esgotodos de longc
dota, convidomos oos pretendentes o sa inscre-
verem desde já, pois estqmos observondo q
ordem de inscriçáo nq entrego dos coleçóes
vendidos. Os interessodos devem dirigir-se dire-
tamênte oo nosso Deportqmento de Propogcndc:

COMPÃNHI.A, EDITORÃ N^F.CIONÃL
Ruo dos Gusmões, ll8 - C. Postot, 2Zg4

S. PÃULO

cryItIZÃ,ÇÃO BBÀSIIEIRÃ S. Ã.
Ruc 7 de Setemrbro, I62-Rio de Jcneiro

Voltando: a "Yoz dos Sinos" é um documento
onti-gueÍreiro. Ãcreditomos nc utilidode do bis.

o
"Rádio Visõo" e "Semano em Revisto". pRG3 e

PRÀ9. Progromos proÍundomente enÍqdonhos.

a
Ãs Bibliotecos moderncs deviom oÍquivor tombem

os originois que os qutores náo conseguirqm editoÍ.
Selecionodos, cloro. E' uma sugestáo aos Senhores
Cesar Lqdeira e Genolino Ãmodo.

a
"§irvq-se da ElefticÍdade" está proporcionqndo oos

Íádios ouvintes ótimos progÍqmos.

o
Dóro Borbieri Gomes está dêmonstrondo os sucrs

quolidodes de contoro. Lindq voz, com bôq educasôo.
O Brqsil jó voi tendo ortistos de volor.

a
Mqro e Voldemor Henrique, sempre brosileiros,

expressivos e humcnos.
a

lá possuimos um rádio de ondos curtcs e lonqcs.
Folaremos ÍutuÍomentê de irrodioçóes estrcngeiros.
Ãliás muito bom rádio. Escolhemos bem. - S.

C0MPANHTA AUXTilAR DE VrAÇÃo E 0BRAS

Asfaltos - Betoneiras - Britadores

Colçamentos e Impermeobilisoção- Pedrc bri-- tadq e mctericis de construcão.

a
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RUA .FREI CANECA, 399

TeleÍone 22-5020 - Ccixc Postal, 1.185

RUÃ GOYÃZ, 78 - Tetelone: 1617 - Caixc
Posrdt, 2r5 - BúO HORIZONTE. - RUÃ IO^EO
NEGRÃO, 1.281 - TeleÍone, 914 - Caixa pos

tcl, 335 - CUBITYBÀ
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